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tak jsme si tu minulou sezónu tak pěkně malovali. Přihlášky na akce 
se už od listopadu jen hrnuly, průvodci se těšili jak poznají nové bá-
ječné lidi a  setkají se s  kamarády z  minulých zájezdů. Všechno to 
vypadalo na další skvělé vodácké léto. 
Než k nám dorazil „moribundus“ a do všech plánů hodil vidle. Ale 
žádné fňukání. Ze sezóny 2020 jsme vyšli posílení. Podařilo se řešit 
logistické problémy. Desítky zájezdů se musely zrušit úplně, ale de-
sítky se jich podařilo uskutečnit. Respektovali jsme všechna nařízení 

u nás doma i  v  zahraničí, měnili jsme na poslední chvíli destinace 
i  trasy, kterými se do nich dostat. Vždycky jsme se setkali s vaším 
pochopením a podporou. A  to je to, co nás nejvíc nakoplo do další 
práce a chystání akcí pro rok 2021. A i když už je víc než jasné, že ani 
tenhle rok nepojede, jak bychom si všichni přáli, jsme tu pro vás dál 
a nevzdáme se. 
Pevné zdraví a buďte veselí, myslíme na vás... 
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PŮJČOVNA LODÍ CVOKU NA VLTAVĚ
Základna je v kempu Na Pískárně na  výhodném místě 
mezi Rožmberkem a Českým Krumlovem. 

Po domluvě zajišťujeme: 
individuální svoz řidičů, dopravu skupin 8 – 20 – 40 osob 
mikrobusy a autobusy.

DOPRAVA LODÍ Cena

Vyšší Brod 400 Kč

Rožmberk 400 Kč

kemp U Fíka (Branná) 300 Kč

kemp na Pískárně – ZÁKLADNA PŮJČOVNY CVOK 0 Kč

Český Krumlov – kemp Spolí 350 Kč

Český Krumlov – pivovar 350 Kč

Český Krumlov – kemp Krumlov 350 Kč

Zlatá Koruna 400 Kč

Boršov nad Vltavou 650 Kč

Ceník půjčovného na Vltavě – komplety Cena  za 1 den Cena od 2 dnů

Kanoe Samba/Vydra, 2 pádla, 1 sud 250 Kč 250 Kč

Kanoe rodinná Samba, 3 pádla, 1 sud 350 Kč 300 Kč

Kanoe nafukovací Pálava, 2 pádla, 1 sud 350 Kč 300 Kč

Raft Colorado, 6 pádel, 1 sud 950 Kč 800 Kč

Raft Colorado, 4 pádla, 1 sud 800 Kč 600 Kč

Kajak plast, 1 pádlo, špricdeka nylon 450 Kč 350 Kč

Kajak nafukovací Safari otevřený, 1 pádlo 480 Kč 380 Kč

CVOK PŮJČOVNA LODÍ NA VLTAVĚ 
V KEMPU NA PÍSKÁRNĚ

Kemp Pískárna

Recepce půjčovny  
v kempu Na Pískárně

REZERVACE 
LODÍ A RAFTŮ 

Půjčovna CVOK Vltava: 

'  
776 334 103 KEMP NA PÍSKÁRNĚ 

NABÍZÍ 4LŮŽKOVÉ CHATKY, TÁBOŘENÍ VE STÍNU 
LESÍKA, VOLNÝ PROSTOR I SKRYTÁ ZÁKOUTÍ, 
RESTAURACI, BUFET A PERGOLY. 

REZERVACE CHATEK – recepce kempu: tel. 774 485 564
 380 750 804

SE CVOKEM NA VODĚ  
JE VŠECHNO V POHODĚ
Ahoj milé vodačky a vodáci, 
vítáme vás v půjčovnách lodí Cvoku. Můžete se spolehnout, 
že na vodu pro vás máme úplně všechno. Samozřejmostí je 
naše vstřícnost a radost, když vám můžeme s čímkoliv pora-
dit a je jasné, že vám pomůžeme v každé nouzi na vodě. Jsme 
vodáci, a tak velmi dobře víme, co potřebujete. 
Stálé základny pro vás máme na Vltavě, na Divoké a Tiché 
Orlici, kamenné půjčovny v  Pardubicích a  Hradci Králové 
a dovážíme lodě na Otavu, Jizeru, Metuji, Úpu, Chrudimku, 
Opatovický kanál, polské řeky, ... 
Dovážíme lodě i  rafty s  kompletním vybavením na  divokou 
vodu také na všechny jarní a podzimní celorepublikové akce 
při vypouštění přehrad a rybníků (Labe, Moravice, Ostravice, 
Blanice, Teplá a Střela, Botič, Rokytka, Hamerský a Vavři-
necký potok, Jihlava aj.)
Přejeme vám krásně prožité dny na vodě a kolem sebe samé 
pohodáře...

Těší se na vás Cvok Team

DIVOKÁ ORLICE,  
TICHÁ ORLICE  
A ORLICE SPOJENÁ
Na východočeské řeky Divokou Orlici a Orlici spojenou můžete vyrazit 
na  den, dva i  tři dny a  spojením ještě s  Tichou Orlicí klidně na  celý 
týden a  stále budete v  Přírodním parku Orlice. Posláním parku je 
ochrana přirozených říčních ekosystémů a zachování vzhledu krajiny. 
Při splouvání a táboření dodržujte zásady ochrany přírody, nedovolte, 
aby vám z lodi cokoliv uplavalo, pro táboření si vyberte místo, kde už 
někdo spal a nezakládejte nové. Odpadky odkládejte na určená místa 
a není–li příležitost, předejte nám je při vrácení lodi. Pomozte nám udr-
žet pořádek v Přírodním parku Orlice, protože jen tak se sem všichni 
můžeme vracet... moc děkujeme!

DIVOKÁ ORLICE
Základna půjčovny lodí Cvoku je v  Týništi nad Orlicí na tábořišti 
v  RAMPA SPORTU. Rampa Sport je hned u  řeky, má spoustu místa 
k táboření, vodáckou hospodu a zastřešené pergoly, vícelůžkové pokoje 
v budově, teplé sprchy, WC. 
Na jaře je Divoká Orlice sjízdná už ze Zámělu. Z Kostelce nad Orlicí 
pak téměř celoročně a jediný jez je u elektrárny v Albrechticích n. O., 
už za soutokem s Tichou Orlicí. Jinak je cesta volná, vede v  lužních 
meandrech i tunely spletených větví a proud vymílá v písečných březích 
nádherné pláže. K  civilizaci se přiblížíte jen na pár místech a  tak si 
nerušeně užijete krásné přírody. 

TICHÁ ORLICE
Z Letohradu je sjízdná jen na jaře, od Chocně většinou celoročně. 
I  Tichá Orlice hodně meandruje a  najdete tady hezká tábořiště. 
Svazuje ji několik jezů, které se musí přenášet. Po Tiché Orlici mů-
žete hladce vplout na soutok s Divokou Orlicí a dojet na tábořiště 
Rampa Sportu v Týništi nad Orlicí. Po ORLICI spojené pak můžete 
pokračovat až do Svinar na předměstí Hradce Králové. 

ORLICE SPOJENÁ
Z Týniště nad Orlicí máte před sebou 2 denní úsek. Do Krňovic nebo 
až do Blešna (vlak) či Svinar na předměstí Hradce Králové (MHD). 
Také tady pokračují meandry stíněné vysokými stromy a v písečných 
březích Orlice vymílá nádherné pláže ke koupání a pikniku. 
Podrobný popis úseků je na našem webu: 
www.cvok.cz a www.pujcovny-lodi.cz.

CVOK PŮJČOVNA LODÍ DIVOKÁ 
ORLICE, TICHÁ ORLICE, ORLICE

Letohrad
Nekoř

Kerhartice

Choceň

Čermná nad Orlicí

Borohrádek

Albrechtice nad Orlicí

Týniště nad Orlicí

Krňovice
Blešno

Hradec 
Králové Svinary

Štěnkov

Brandýs nad Orlicí

Kostelec 
nad Orlicí Doudleby 

nad Orlicí

Záměl

Potštejn

Ústí nad Orlicí kemp Cakle

Tichá Orlice

Divoká Orlice

Orlice
Labe

CENÍK LODÍ A RAFTŮ, atd. Cena  za 1 den Cena od 2 dní

Kanoe Samba/Vydra, 2 pádla, sud 330 Kč 280 Kč

Kanoe rodinná Samba, 3 pádla, sud 400 Kč 350 Kč

Kanoe nafukovací Pálava, 2 pádla, sud 390 Kč 340 Kč

Raft Colorado (6místné) + pumpa 850 Kč 800 Kč

Raft Colorado (4místné) + pumpa 750 Kč 700 Kč

Kajak plast + špricdeka nylon + pádlo 330 Kč 280 Kč

Dětská sedačka do Samby 50 Kč 50 Kč

Pádlo 20 Kč 20 Kč

Vesta dětská, dospělá 30 Kč 30 Kč

Barel, loďák 30 Kč 30 Kč

SUP nafukovací, pádlo, pumpa 350 Kč 300 Kč

DOPRAVA LODÍ 1–8 kusů Cena 

DIVOKÁ ORLICE  

Čestice, Častolovické Horky 300 Kč

Záměl, Doudleby nad Orlicí 450 Kč

Kostelec nad Orlicí 400 Kč

Potštejn, Žamberk 550/700 Kč

TICHÁ ORLICE  

Borohrádek, Čermná nad Orlicí 250 Kč

Plchovice 550 Kč

Postolovský Mlýn, Choceň 550 Kč

Brandýs nad Orlicí 850 Kč

Letohrad, Ústí nad Orlicí 850 Kč

ORLICE SPOJENÁ  

Týniště nad Orlicí 0 Kč

Štěnkov, Krňovice 250 Kč

Nepasice 400 Kč

Blešno, Svinary 400 Kč

Hradec Králové město 450 Kč

54 54
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ODPOVĚDNOST 

Licence CVIČITEL a INSTRUKTOR VODNÍ TURISTIKY A RAFTIN-
GU BEZ OMEZENÍ opravňuje držitele k poskytování tělovýchovné 
a sportovní činnosti v oboru vodní turistiky a raftingu až po nej-
vyšší obtížnost řek, dále k vedení skupiny po vodě a také k převze-
tí plné odpovědnosti za bezpečnost na vodě.

JAK SE DOPRAVÍTE NA  MÍSTO A  ZPĚT: vybrali jsme řeky, 
na které snadno dojedete vlakem nebo vlakem a MHD.

KDE A  V  ČEM BUDETE SPÁT: v  kempech a  na  tábořištích 
ve svých stanech, někde je možné spát v chatkách a ubytovnách. 

DOPROVODNÉ VOZIDLO: osobní věci, stany a  spacáky převáží 
naše doprovodné vozidlo do cíle etap.

ZAPŮJČENÉ VODÁCKÉ VYBAVENÍ: rafty a  nafukovací nebo 
plastové kánoe, které jsou maximálně bezpečné a snadno se 
ovládají, což brzo každý zvládne. Samozřejmostí jsou kvalitní 
plovací vesty s odpovídající nosností. 

MINIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ/STUDENTŮ: 25 + učitelé ZDARMA. 

Milí pedagogové, studenti a žáci, 
srdečně vás zveme na některý ze školních vodáckých kurzů 
a vodáckých výletů. Máme pro vás připravené varianty od   
1 do 5 dnů a jediný cíl: naučit vás jezdit na lodi dobře a hlav-
ně bezpečně. A protože už máme více než 27 let zkušeností 
s jejich pořádáním, víme přesně, co potřebujete!

JAK KURZ PROBÍHÁ 

Podle předem vypracované a  schválené metodiky vedeme žáky 

a studenty postupnými kroky od  teorie a přípravy na břehu, přes 

kapitolu o  bezpečnosti na  vodě. Praktické denní bloky jsou ještě 

rozšířeny o teoretické vložky přímo na řece. Studentům tak předá-

váme zkušenosti nejen vodácké, ale i vědomostní. Absolventi kurzů 

si odnášejí znalosti o morfologii řek, rozdělení obtížností, čtení vo-

dáckých map a kilometráží, o záchranných prostředcích. 

PROČ JEZDIT NA VODÁCKÉ KURZY S NÁMI?
•  Členové Cvok Teamu jsou cvičitelé a  instruktoři vodní turistiky 

a raftingu s kvalifikací dle směrnic MŠMT ČR, která vyhovuje i le-

gislativě. Jsou to nadšení a zkušení vodáci, mají dlouholeté zkuše-

nosti z vodáckých zájezdů, někteří i aktivně závodí.

•  Vedou výcvik, učí vodácké zručnosti, bezpečnosti a správnému od-

hadu. Za 27 let praxe máme dobře propracovanou metodiku.

•  Za každého počasí myslíme především na vás, na vaše bezpečí 

a pohodlí i v nepohodě.

•  Naše práce nás baví a nekončí tím, že vás naučíme jezdit na lodi. 
Pomůžeme s realizací dalšího programu.

•  Jsme cestovka – vymýšlíme a realizujeme vodácké zájezdy po celé 
Evropě. Víme, co se na vodě může stát, víme proč a umíme vám 
svoje zkušenosti předat. 

•  A že naše kurzy provází pohodová a přátelská atmosféra, to už se 
rozumí samosebou.

Řeka ÚSEK Cena za studenta
OPATOVICKÝ KANÁL LÁZNĚ BOHDANEČ – BŘEHY 430 Kč

LABE NĚMČICE (Kunětice) – PARDUBICE 430 Kč

SÁZAVA úsek podle vody 450 Kč

ORLICE TÝNIŠTĚ N. ORLICÍ – KRŇOVICE (Třebechovice p. O.) 450 Kč

ORLICE KRŇOVICE (Třebechovice p. O.) – BLEŠNO – SVINARY (H. Králové) 450 Kč

LABE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – KUKS 450 Kč

JIZERA MALÁ SKÁLA – DOLÁNKY U TURNOVA 450 Kč

• kánoe, pádla, vesty, sudy
•  teoretickou přípravu na suchu a výcvik na vodě akreditovanými 

cvičiteli s licencí 

CENA ZA ŠKOLNÍ VODÁCKÝ 
KURZ NA 1 DEN ZAHRNUJE

• dopravu lodí a vodáckého vybavení na start a z cíle
• převoz osobních věcí do cíle doprovodným vozidlem
• převzetí plné odpovědnosti za bezpečnost na vodě
•  převzetí plné odpovědnosti za případné poškození nebo ztrátu 

zapůjčeného vybavení

PŘÍPLATEK:  
grilovaný oběd 75 Kč/os., další instruktor nebo cvičitel 1300 Kč/den.

Řeka Dnů Úsek Cena za studenta
DIVOKÁ ORLICE 2 Doudleby – Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí 23 km 750 Kč

DIVOKÁ ORLICE, ORLICE 3 Doudleby – Kostelec nad Orlicí – Týniště – Blešno 45 km 950 Kč

ORLICE 2 Týniště – Krňovice a Kostelec nad Orlicí – Týniště 34 km 750 Kč

TICHÁ ORLICE 2 Ústí nad Orlicí – Brandýs – Choceň 20 km 750 Kč

TICHÁ ORLICE 3 Ústí nad Orlicí – Brandýs – Choceň – Borohrádek 44 km 750 Kč

VLTAVA 2 Český Krumlov – Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou 36 km 750 Kč

VLTAVA 3 Vyšší Brod – Rožmberk – Pískárna – Český Krumlov 37 km 950 Kč

VLTAVA 4 V. Brod – Rožmberk – Pískárna – Č. Krumlov – Boršov 69 km 1 250 Kč

SÁZAVA 2 Zlenice – Týnec nad Sázavou – Pikovice 34 km 750 Kč

SÁZAVA 3 Sázava – Zlenice – Týnec nad Sázavou – Pikovice 51 km 990 Kč

SÁZAVA 4 Rataje n.S. – Sázava – Týnec n. Sázavou – Pikovice 66 km 1 250 Kč

BEROUNKA 2 Račice – Beroun – Karlštejn 25 km 750 Kč

BEROUNKA 3 Roztoky u Křivoklátu – Zbečno – Beroun – Srbsko 33 km 990 Kč

BEROUNKA 4 Roztoky u Křivoklátu – Beroun – Srbsko – Karlštejn 38 km 1 250 Kč

OTAVA 2 Sušice – Velké Hydčice – Střelské Hoštice 24 km 750 Kč

OTAVA 3 Sušice – Katovice – Strakonice 38 km 990 Kč

OTAVA 4 Sušice – Katovice – Strakonice – Čejetice 49 km 1 250 Kč

OTAVA 5 Sušice – Katovice – Strakonice – Putim 60 km 1 450 Kč

MORAVA 2 Hanušovice – Ruda nad Moravou – Leština 33 km 750 Kč

ŠKOLNÍ VODÁCKÉ KURZY 
NA 2–5 DNÍ

•  zapůjčení bezpečné nafukovací kánoe Pálava nebo plastové 
kanoe, pádla, plovací vesty s vysokou nosností 

•  teoretickou přípravu na suchu a výcvik na vodě akreditovanými 
cvičiteli s licencí 

• dopravu lodí a vodáckého vybavení na start a z cíle
• převoz osobních věcí do cíle plavby 
• zapůjčení laviček k ohni
• organizaci a vybavení pro soutěže na vodě a na suchu

CENA ZA ŠKOLNÍ VÍCEDENNÍ 
VODÁCKÝ KURZ ZAHRNUJE 

• převzetí plné odpovědnosti za bezpečnost na vodě
•  převzetí plné odpovědnosti za případné poškození  

a nebo ztrátu zapůjčeného vybavení

PŘÍPLATEK ZA STRAVOVÁNÍ:
a) snídaně + balíček na oběd 89 Kč/den
b) snídaně + balíček na oběd + večeře v místě dojezdu 199 Kč/den.

PŘÍPLATEK: další instruktor nebo cvičitel 1300 Kč/den.

CENA NEZAHRNUJE: dopravu na místo a kempovné.

MINIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ/STUDENTŮ: 24 + učitelé ZDARMA.

ŠKOLNÍ VODÁCKÉ  
KURZY A VÝLETY

ŠKOLNÍ VODÁCKÉ KURZY 
NA 1 DEN
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SPOLEČNÉ INFORMACE
K AKCÍM V ČECHÁCH 
Seznámení se seakajakem pro jednotlivce, dvojice i partič-
ky. Nemusíte mít vůbec žádné zkušenosti, společně utvoříte 
skupinu vedenou světaznalým instruktorem. 
Poznáte, že seakajak je úžasná, stabilní a rychlá loď, jedi-
nečná pro cesty kamkoliv. 

Jak akce probíhá: nastavení a příprava seakajaků, instruk-
táž na suchu a na  vodě, plavba do cíle. Během plavby se 
dozvíte všechno, co vás kolem seakajaků zajímá. Třeba jak 
se jezdí na moři, co s obrácenou lodí atd. 
Program: je orientační. Podle okamžitých podmínek může 
být upraven, jedete na pohodu. 
Náročnost akcí: nízká.
Doprava: vlastní nebo s námi z Pardubic, Hradce Králové, 
Prahy a dalších míst po trase. 
Noclehy: ve stanech na tábořištích, kempech, penzionech 
podle akce, možností, počasí.
Cena zahrnuje: zapůjčení seakajaku, špricdeku, pádlo 
a bundu, vestu, instruktáž a plavbu s instruktorem, dopravu 
lodí, svoz řidičů. 
Cena nezahrnuje: případné ubytování.

Z PRAHY DO MĚLNÍKA  
NA SEAKAYAKU
Seakajakářský výlet pro každého. Víkend můžete pojmout jako 
přípravu před vaším delším tripem, i  jako protiváhu vašeho jinak 
pohodlného života ve městě a určitě jako malou seakajakářskou 
školu pro začátečníky. A nebojte se začít!
1. den: v pátek večer nebo v sobotu ráno příjezd do kempu v Praze 
Troji.
2. den: příprava lodí, školení před jízdou a první kilometry po Vltavě. 
Mineme zoo, přírodní rezervaci Větrušickou rokli, jíž vévodí Velký 
vrch s  jeskyní Drábovna i  fotogenickou a chráněnou Máslovickou 
stráň. Projedeme Kralupy nad Vltavou, kde můžeme dát obídek na 
náměstí a pak se nám již ukáže zámeček Nelahozevez. Od něj to 
máme už jen kousek do Veltrus. Tady zatáboříme u  slalomového 
kanálu v kempu (27 km). Grilování a večírek.
3. den: jedeme dál a  ještě chvíli budeme mít výhledy na zámecký 
park Veltrusy. Než vjedeme do nížinné krajiny, mineme odbočku 
do Vraňansko hořínského plavebního kanálu, pár malých vesniček 
a už můžeme vyhlížet vinice pod Mělnickým zámkem. Tady se roz-
loučíme s Vltavou, vplujeme do Labe a plavbu ukončíme (18 km).

DALEŠICKÁ PŘEHRADA

SEZNAMOVACÍ KURZ 
NA SEAKAJAKU, PARDUBICE

Další volné termíny na  akci LABE z  Vysoké do  Pardubic bude-
me v  průběhu sezóny doplňovat, jakmile nám někde něco uvolní. 
Sledujte www.cvok.cz.

SEZNAMOVACÍ KURZ
NA SEAKAJAKU, KOLÍN
Pohodová plavba z historického centra Kolína do Poděbrad. Čekají 
vás netradiční pohledy na obě města, málo navštěvovaná oblast lesů 
a  luk stranou veškeré civilizace i dva jezy, které zdoláme plavební 
komorou. Na soutoku s Cidlinou zastavíme na oběd. Spojení vlakem 
je do obou měst ideální, takže auto nechte klidně doma.

Cena: 1 650 Kč zahrnuje i svoz řidičů.
Termíny: 9. 5. a 9. 10. a 28. 10.

Postřižiny se natáčely v pivovaru Dalešice nedaleko Dalešické přehra-
dy. Přehrada na řece Jihlavě se zařezává do skalního kaňonu v délce 
22 km. Při našem putování se podíváme na rozvaliny středověkého hra-
du Kozlov, který je přístupný jen z vody a samozřejmě i do nádherně 
zrekonstruovaného pivovaru nasát atmosféru první republiky. Kdo bude 
chtít, může se vydat na  prohlídku pivovaru nebo si aspoň pochutnat 
na výborné kuchyni a místním pivu. Jen lézt na komín se nedoporučuje.
So: sraz v kempu v Hartvíkovicích a plavba podél Wilsonovy skály 
a pokračování ke hrázi vodní nádrže; dále podél druhého břehu do 
zátoky u  zříceniny hradu Čalovice, odkud se vydáme necelé 2 km 
pěšky do Dalešic a  jeho pivovaru. Po  občerstvení pokračujeme 
v plavbě zpět do kempu.
Ne: vydáme se druhým směrem, podplujeme most a podél několika 
ostrůvku doplujeme ke  Kozlovskému ostrovu, kde prozkoumáme 
rozvaliny hradu. Podle času se pak vydáme zpět do kempu nebo po-
kračujeme dál do Koněšína.

Cena: 1 550 Kč zahrnuje i dopravu z Pardubic na start.
Termíny: 17. 4. a 1. 5., 6. 6. a 1. 7., 18. 7. a 22. 8., 12. 9. a 17. 10.

Z  Vysoké nad Labem nebo Němčic pádlujeme oblastí regionálního 
biokoridoru, za Němčicemi se přidávají tiché chatové osady. V Kuněti-
cích je pauza na oběd U přívozu a to už nás provází i pohledy na hrad 
Kunětickou horu. Končíme v Pardubicích u koupaliště, v těsné blíz-
kosti historického centra, 22 km.

Seakajak je fantastická loď pro dobrodružné toulání a nedá 
se srovnat s žádným jiným pohybem po vodě. Jezdí se na něm 
od časného jara až do listopadu, někteří nadšenci dokonce 
až do zamrznutí vody. A protože nejlépe se jezdí v partičce, 
máme pro vás tipy od řek a jezer až po moře. 

Poprvé na seakajaku

Labe do Pardubic

PŘEHRADA ORLÍK  
NA SEAKAJAKU
Kurz pro začínající seakajakáře, pro páry máme debl seakajaky. 
Pá: večer sraz v kempu Velký Vír. Pokud nestíháte, můžete přijet 
ráno do 9:00.
So: příprava seakajaků, sbalení věcí na táboření a kolem 11. hodiny 
vyjíždíme z  kempu. Po 4 kilometrech se přímo před námi tyčí na 
skále hrad Orlík. Pokračujeme podél skalnatých břehů, podjedeme 
Žďákovský most, mineme Krkavčí skálu a hradiště Peklo. Pod hra-
dem Zvíkov je soutok Vltavy s Otavou a my se vydáme proti proudu 
Otavy ke Zvíkovskému podhradí. Táboříme na některé z pláží. 
Ne: ráno vyrazíme zpět po proudu Otavy k soutoku pod hradem Zví-
kov a dále podél pravého břehu. Po několika kilometrech již opět 
spatříme Žďákovský most a  za ním Velký Vír. Za víkend ujedeme 
cca 40 km.

Kód Termín Akce Cena
410 14. 5. – 16. 5. Dalešická přehrada 3 350 Kč
414 21. 5. – 23. 5. Z Prahy do Mělníka 3 350 Kč
417 4. 6. – 6. 6. Přehrada Orlík 3 350 Kč
456 22. 10. – 24. 10. Z Prahy do Mělníka 3 350 Kč

Labe

Co je seakajak? Historicky vychází z eskymáckých kajaků. 
Jeho délka je kolem 5 metrů, má dlouhou a štíhlou příď, kte-
rá výborně drží směr. Řídí se kormidlem ovládaným nožními 
pedály a  pádlem. Bagáž se ukládá do  vodotěsných komor 
o celkovém objemu až 120 litrů a tak snadno naložíte stan, 
spacák, vařič, jídlo a pití, náhradní oblečení i další věci pro 
pobyt v přírodě.

Kdo se může na seakajakářské akce na jezerech, přehra-
dách a řekách přihlásit? 
Akce vedeme formou kurzu, a tak se může přihlásit úplně 
každý, i ten, kdo v lodi v životě neseděl. S profesionálním vy-
bavením a péčí zkušených seakajakářů si velmi brzy osvojí-
te důležité návyky a už vám nic nezabrání v rozjezdu.

Přehrada Orlík

SEAKAJAKY PO PŘEHRADÁCH 
A ŘEKÁCH V ČESKU
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Slapy

Lipenské zátoky

Labe z Děčína

LIPENSKÉ ZÁTOKY
Krásné pádlování s výhledem na masiv hory Plechý, nejvyšší hory 
české strany Šumavy. Na seakayaku projedeme řadu nádherných 
zátok, které jakoby nás svým charakterem přenesly na hladiny 
skandinávských jezer.
1. den: ráno odjezd do Černé v Pošumaví. Příprava seakayaků, zá-
kladní kurz a první seznamovací plavba do zátoky malé Lipno. 
2. den: plavba kolem ostrůvku Tajvan a levého břehu do zátok v okolí 
Nové Pece, projížďka vltavských tůní. Zpět se vracíme Hadí zátokou, 
kolem Prámských dvorů, Hamerskou zátokou a zátokou Hadí luka.
3. den: pádlujeme na Frymburk, do hraniční zátoky s Rakouskem. 
Čekají vás výhledy na Vítkův hrádek a nádherný kontrast obydlené 
a turisticky využívané levé strany Lipna a nedotčené přírody na stra-
ně pravé. Zpět do kempu se vracíme až navečer.
Další info na www.cvok.cz

LABE – DĚČÍN – BAD SCHANDAU
Labské pádlování pro každého milovníka úžasných výhledů, aktivní-
ho odpočinku i dobrého jídla a pití. 
1. den: odpoledne příjezd do kempu v Děčíně, ubytování na dvě noci. 
2. den: ráno přesun do Ústí nad Labem. Příprava kajaků, instruktáž. 
Vyplouváme pod kulisou starobylého hradu Střekov. Proplujeme 
Ústí, na které je z řeky výjimečný pohled, hlavně na fascinující Ma-
riánský most. Labe dále ubíhá kopcovitou krajinou, kolem malých 
vesniček a přírodních památek. Kdo obdivuje industriální architek-
turu, budou se mu líbit děčínské loděnice a velký areál Setuzy. Mi-
lovníky piva zase potěší zastávka na „Březňák“ ve Velkém Březně. 
Zpět do Děčína jsme ujeli 24 km. 
3. den: plavba z  Děčína hlubokým Labským kaňonem. Hned za 
městem vidíme Stoličnou horu, ze které se táhne Růžový hřeben 
až do Hřenska. Plavbu přerušíme krátkým výšlapem podél Dolno-
žlebského potoka, kde je torzo bývalé vodní pily z pískovce a dáme 
oběd ve skvělé restauraci Dolní Grunt. Pak pokračujeme přes státní 
hranici a máme fascinující výhledy na ústí kaňonu Hřenské Kameni-
ce a na stolové hory nad Königsteinem. Ještě proplujeme lázeňské 
městečko Bad Schandau, 21 km. Návrat se zpět do kempu.

SLEZSKÁ HARTA UŽ SE NEVEŠLA, 
ALE NA WEBU JI NAJDETE.

SEZNÁMENÍ SE SEAKAJAKEM 
ODPOLEDNE V PARDUBICÍCH 

Začátek 16:00, konec 19:00. Sraz je u kanceláře Cvoku.  
TERMÍN: vždy v pondělí duben, květen, červen, září a říjen.

SEZNÁMENÍ SE SEAKAJAKEM 
ODPOLEDNE V HRADCI KRÁLOVÉ

Začátek 16:00, konec 19:00. Sraz je u mola, ulice U Labe, Hradec Králové. 
TERMÍN: vždy v pondělí duben, květen, červen, září a říjen.

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍNY: pro skupiny a firmy od 3 do 16 osob.
CENA: 800 Kč dospělý, dítě do 15 let s platícím rodičem 500 Kč.

Pro koho odpolední kurzy jsou? Pro každého, kdo chce poznat o co jde a nemá víc času.  
Další info k oběma odpoledním akcím najdete na www.cvok.cz.

ZE SLAP DO PRAHY  
NA SEAKAJAKU
Pojeďte si vyzkoušet seakajak na Vltavu. Ze Slap Svatojánskými prou-
dy do Vraného a v neděli do Prahy Braníka.
Pá: sraz večer v kempu ve Vraném n. Vltavou, přijeďte vlakem nebo 
autem. 
So: ráno odjezd na první etapu. Od vodní hráze Slapy přes Štěcho-
vickou přehradu zpět do kempu ve Vraném. Pádlujeme nádherným 
meandrem Vltavy, přírodní rezervací Kobylí draha, okolo ostrova sv. 
Kiliána v Davli, přes soutok Vltavy se Sázavou.
Ne: plavba do Prahy. Nádherné výhledy na Zvolskou homoli, přes 
soutok s Berounkou. Modřanský jez překonáme sportovní propustí, 
končíme v Braníku. 

Kód Termín Akce Cena
405 30. 4. – 2. 5. Ústí n. L. - Děčín - Bad Schandau 3 750 Kč

409 7. 5. – 9. 5. Slezská Harta 3 350 Kč

413 21. 5. – 23. 5. Ze Slap do Prahy 3 350 Kč

416 28. 5. – 30. 5. Lipenské zátoky 3 350 Kč

423 11. 6. – 13. 6. Ústí n. L. - Děčín - Bad Schandau 3 750 Kč

429 28. 6. – 6. 7. Vltavská kaskáda 7 950 Kč

451 8. 10. – 10. 10. Ze Slap do Prahy 3 350 Kč

454 15. 10. – 17. 10. Ústí n. L. - Děčín - Bad Schandau 3 750 Kč

VLTAVSKÁ KASKÁDA  
NA SEAKAJAKU 
Po stopách vorařů, České Vrbné – Praha. Na domácí akci je tohle 
trochu netradiční dobrodružství. Vydáme se do míst, kde voraři spla-
vovali dřevo ze šumavských lesů do Prahy a pak dál. Nebezpečné pe-
řeje a vorové propusti zůstaly uvězněné hluboko pod hladinami vzdutí, 
výjimečná atmosféra řeky a celého údolí však zůstala. Občas vedou ze 
vzdálené civilizace k vodě jen cestičky rybářů, občas potkáme rušné 
pláže s  hospodami na břehu. Projedeme všechny plavební komory 
kromě Slapů, tady naložíme kajaky na traktor a převezeme se.
Z vody budeme mít naprosto ojedinělé pohledy na zámek Hluboká, 
Týn nad Vltavou, Orlík, hrad Zvíkov nad soutokem s Otavou, skalní 
město Velká, žulovou skálu Roviště, meandr Svatojánských 
proudů. A  jen málo vodáků se může pochlubit, že tenhle úžasný 
úsek Vltavy sjel. Další info najdeš na www.cvok.cz.

SEAKAJAKY PO PŘEHRADÁCH 
A ŘEKÁCH V ČESKU
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MOŠONSKÝ DUNAJ  
NA SEAKAJAKU
Mošonský Dunaj se točí ve stovkách obřích meandrů, které jsou ukryté 
v džungli rákosin a lesů. Občas jen vzdálený zvuk motorové pily nebo 
špička kostelní věže připomínají, že je tam někde na břehu civiliza-
ce. Bobry okousané stromy, hnízda divokých kachen a rozryté prase-

CENA ZAHRNUJE
Dopravu osob a lodí, program, zapůjčení seakajaku, špricde-
ku, sea pádlo a bundu, plovací vestu, instruktora. 
Slevy pro skupiny od 8 osob.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
trasa a) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Příbram  
a Písek (Benešov a Tábor), Č. Budějovice.
trasa b) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha.
trasa c) Pardubice, Hradec Králové, Praha, Humpolec, Brno.
trasa d) Pardubice, Praha, Mladá Boleslav, Liberec.
trasa e) Pardubice, H. Králové, Jaroměř, Náchod.

Při jízdě na seakajaku máte možnost vidět to, co jiní neuvidí, 
protože seakajakář snadno pronikne z hladiny jezera, moře 
nebo řeky kamkoliv. Jistě, jízda na seakajaku je určitá ná-
maha, ale jeho ovládání je snadné a intuitivní. Pod vedením 
zkušených instruktorů se nemusíte bát, že byste seakajak 
nezvládli. Správným pádlováním (a to vás naučíme) posílíte 
břišní svaly, záda a zapojíte další svalové partie, o kterých 
ani nevíte, že je máte. A to v naprosté pohodě, protože ne-
jsme žádní polykači kilometrů a chceme, abyste si svůj výlet 
pořádně užili. 
Program: považujte za orientační. Náročnost akcí: nízká.
Doprava: mikrobusem – nástupní místa viz jednotlivé akce, 
další místa po trase lze domluvit.
Noclehy: ve  stanech volně v  přírodě. Kde není táboření 
možné, spíme v kempech, nejsou v ceně.

SPOLEČNÉ INFORMACE 

Bodamské jezero

Mošonský Dunaj

Solná komora

BODAMSKÉ JEZERO 
Seakayakářský výlet na perlu Evropy. Ďáblův stůl, 
Kostnice, květinový ostrov, Rýnské vodopády.
1. den: ráno odjezd do kempu v Německu, příprava 
seakajaků, instruktáž správného balení.
2. den: ráno vyrážíme nejdivočejší částí jezera. Projíždíme okolo rokle 
Marienschlucht (v  současnosti bohužel uzavřená kvůli sesuvu půdy) 
a věže Ďáblův stůl, jejíž plochá deska je jen kousek pod hladinou a svis-
lá stěna klesá do hlouky 90 m.
3. den: plavbu přerušíme na soukromém, ale přístupném „květinovém“ 
ostrově Mainau – arboretum s  obrovskými sekvojemi, parky a  zahra-
dami s miliony kvetoucích, omamně vonících rostlin a středomořskou 
atmosféru ostrovu propůjčují palmy a citrusy. Pak obezřetně – budeme 
křížit trajektové trasy – přejedeme na druhý břeh jezera a  zastavíme 

TŘI JEZERA  
SOLNÉ KOMORY 
Denně jiné jezero, křišťálové klenoty 
přírody uprostřed horské krajiny. Skvělý víkend i pro začátečníky.
1. den: ráno odjezd a odpoledne už se projedeme po malém, ale nádher-
ném jezeře ALTAUSSEE na úpatí horského masívu Loser. Uvidíte, proč 
se jezeru říká „tmavomodrý kalamář“. Ubytování v kempu u Grundlsee. 
2. den: plavba po jezeře. GRUNDLSEE je těsně sevřené skalními stě-
nami za nimiž se tyčí jižní štíty Totes Gebirge. Jeho délka je 5,7 km,  
hloubka 64 metrů, má krasové dno a  pitnou vodu vysoké kvality. 
Stejně jako u dalších jezer Solné komory zde platí zákaz plavby pro 
lodě se spalovacími motory a je zařazeno na Seznam světového dě-
dictví UNESCO. Odpoledne se vydáme pěšky po tajemné geo stezce 
(přírodní rezervace), která spojuje Grundlsee a  Toplitzsee, jezero 
s krvavou historií a snad navěky pohřbeným nacistickým pokladem, 
jak dokládají místní informační tabule. Posezení v  originální hos-
půdce plné štýrského folklóru a návrat do kempu. 

čí stezky dávají najevo, kdo je tady doma. Seakayak je ideální lodí pro 
plavbu a pozorování říčního života. A když už se civilizace objeví přímo 
na břehu, využijeme maďarské pohostinnosti. Smlsneme si na zdejší 
výborné kuchyni a víně z historických vinařských oblastí. O prázdninách 
je tady dost velký provoz, tak jsou lepší termíny mimo hlavní sezónu.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, příprava na plavbu.
2. den: vyrážíme z Rajky na první svižně tekoucí úsek po Mošon-
ském Dunaji. Říční koryto je chráněno jen těžko přístupnou barié-
rou stromů a křovin, a tak se asi s nikým nepotkáme. Navečer ale 
dopádlujeme do lázeňského Mosonmagyaróváru. Dáme si léčivou 
koupačku, protože místní voda léčí choroby kloubů a páteře.
3. den: úsek Halászi – Kimle. Tady už se civilizace objeví častěji 
a i pár hospod. Břehy svírají řeku do úzkých míst, jinde tok rozdělí 
ostrov do ramen. Přibývá důvodů k zastávkám na břehu.
4. den: úsek Mošonského Dunaje do Dunaszentpálu. Odpoledne 
prohlídka lázeňského města Lipot s  vyhlášenou pekárnou. Podle 
chuti koupačka v termálech nebo aquacentrum či krčma.
5. den: poslední etapa, rozloučení s  řekou a  maďarskou kuchyní. 
Návrat domů do 22:00.

3. den: ráno krátce přejedeme k HALŠTATSKÉMU JEZERU. Od dob 
prvního osídlení Kelty se tady těžila sůl a těží se dodnes. Kvůli dovozu 
soli byla vybudována i Koněspřežná dráha z Gmundenu do Českých 
Budějovic. Nejprve z vodní hladiny a potom i pěšky prohlédneme kou-
zelné historické městečko Hallstatt, vtěsnané mezi jezero a  příkré 
skalní stěny. Plavbu ukončíme odpoledne, návrat domů do 23:00.

Rakousko

Maďarsko

Německo

Kód Akce Termín Cena Nástup

411 Mošonský Dunaj 12. 5. – 16. 5. 6 990 Kč Trasa c)

420 Tři jezera Solné komory 4. 6. – 6. 6. 5 550 Kč Trasa a)

424 Bodamské Jezero 15. 6. – 20. 6. 7 990 Kč Trasa b)

438 Tři jezera Solné komory 19. 8. – 21. 8. 5 550 Kč Trasa a)

449 Mošonský Dunaj 28. 9. – 2. 10. 6 990 Kč Trasa c)

v  malebném barokním městečku Meersburg. Upoutá svým na dvě 
části rozděleným a schodištěm propojeným historickým jádrem a do-
minantou – nejstarším obydleným hradem v Evropě.
4. den: podél pobřeží ostrova pádlujeme do Kostnice. Prohlédneme si 
historické jádro, Husovu ulici a Husův dům.
5. den: další část Bodamského jezera – Zellské jezero. Čeká nás 
jediná náročná pádlovací část, v průplavu mezi jezery je velký proud 
a vlny, budeme muset trochu zabrat, ale proplujeme okolo největší 
ptačí rezervace na jezeře.
6. den: balíme a odjíždíme domů, ale stavíme ještě na Rýnských vo-
dopádech. Vysoké „jen“ 23 m, ale s impozantní délkou 150 m a průtok 
600 m3 za sekundu jsou největšími v Evropě. Návrat do 22 hod.
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Jezero Komani

SPREEWALDSKÉ  
BENÁTKY
Hvězdicové výjezdy z jednoho kempu
V Braniborsku se rozkládá oblast Spreewald a  ta je 
protkaná hustou sítí přírodních i umělých kanálů lužické říčky Spree. 
Je to nádherná záležitost, bohaté přírodní a kulturní dědictví a chrá-
něná biosférická rezervace pod křídly UNESCO. Plavba lužní krajinou, 
mezi dvorky vesnických skanzenů a políčky okurek se nese ve zname-
ní pohody, jinak to tady ani nejde. Potkáme jak osamělé kajakáře, tak 
vodní cesty, kde je dopravní situace opravdu cvrkot a mezi pramicemi 
s turisty jede pramice s fůrou sena nebo krávou. Kanály jsou důmyslně 
propojené zdymadly. Některé si otevřeme sami, jiné obsluhuje služba.
A  když chcete, tak si dobrou náladu vylepšíte ještě dobrým jídlem 
a ochutnávkou krajových specialit nebo třeba posezením v altánech 
místního minipivovaru. 

JEZERA KOMANI  
A VAU I DEJËS, ALBÁNIE 
Náročnost nízká
Dvě fascinující jezera na severu Albánie. Obrázky té-
měř nedotčené přírody jak z časopisu National Geo-
graphic. Plavba po Komani se řadí mezi nejkrásnější 
vodní cesty světa, stejně jako je třeba plavba trajek-
tem do Puerto Natales v Chile nebo cestování lodí Hurtigruten po-
dél norských fjordů. Divoká příroda, kulturní památky, dobré jídlo 
a  příjemní lidé. Večery u  ohňů, rybaření a  nezapomenutelné vý-
chody slunce.Tohle dobrodružství zažijete jen z paluby seakayaku, 
na které zveme i začínající pádlery. Stačí mít srdce na správném 
místě. Chcete se vyhnout dlouhé cestě autem? Vyzvedneme vás na 
letišti v Podgorici.

Německo

MEKLENBURSKÁ  
JEZERA
Fantastická jezera v přírodních parcích jsou propojena 
kanály. Kde snad kanál chybí, je pro vodáky s němec-
kou důkladností připraven transportní vozík na  kolejnicích. Naložíte 
seakajak s celou výbavou a přejedete k dalšímu, úplně jinému jezeru. 
Některé je jenom hnízdištěm ptáků, to příští má břehy obsypané haus-
bóty a hospody s obsluhou až na molo střídají víkendové chaty Berlíňa-
nů. Odjezd odpoledne, návrat do 23:00.

Německo

1. – 2. den: odjezd do Albánie, prohlídka Skadaru a pevnosti Rozafa, 
výměna peněz, první albánské jídlo a nákup potravin.
3. – 5. den: KOMANI je sevřené divokou a nepřístupnou přírodou, ob-
klopené tisícimetrovými kopci a vrcholy Dinárských hor. Prozkoumá-
me slepá ramena a zátoky, kam žádný trajekt nejezdí. Poznáme malé 
usedlosti horalů a osady, často bez elektřiny, kde přívětiví domorodci 
žijí tradičním albánským životem. Tady se čas skutečně zastavil. Zpět 
k autu se vrátíme motorovou lodí.
6. – 8. den: čarokrásné jezero VAU I DEJËS je pokračováním jezera 
Komani na řece Drin. Turisty je opomíjené, protože tady nevede žád-
ná dopravní trasa, jen vysoko v kopcích malá rozbitá silnička. Přitom 
patří ke skvostům severní Albánie.
9. – 10. den: v pohoří Zlatiboru pádlujeme Zlatarském jezeře. Supi 
bělohlaví nám plachtí nad hlavou a  všude kolem skvostné výhledy. 
Ještě tady naposledy ochutnáme výtečnou balkánskou kuchyni a po-
kračujeme domů. Příjezd dopoledne.

Spréva

Spréva

Kód Akce Termín Cena Nástup

408 Spreewaldské Benátky 7. 5. - 9. 5. 4 550 Kč Trasa b)

428 Meklenburská jezera 21. 6. – 27. 6. 8 430 Kč Trasa b)

435 Spreewaldské Benátky 30. 7. – 1. 8. 4 550 Kč Trasa b)

439 Meklenburská jezera 23. 8. – 29. 8. 8 430 Kč Trasa b)

442 Jezera Komani  
a Vau i Dejës 2. 9. – 11. 9. 14 950 Kč Trasa c)

445 Spreewaldské Benátky 15. 9. – 17. 9. 4 550 Kč Trasa b)

Spréva

Spréva
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Krutynia

Mazurská jezera

Kód Akce Termín Cena Nástup

426 Malý Dunaj 16. 6. – 20. 6. 6 590 Kč Trasa c)

430 Mazurská Jezera 10. 7. – 17. 7. 9 950 Kč Trasa e)

Kód Akce Termín Cena Nástup

425 Švédsko na seakayaku 
Dalsland a Bohuslän 21. 6. – 30. 6. 14 950 Kč Trasa d)

436 Souostroví Svaté Anny 5. 8. – 14. 8. 15 950 Kč Trasa d)

Mazurská jezera

ŠVÉDSKO NA SEAKAYAKU
DALSLAND A BOHUSLÄN
Náročnost střední 

Dvě malebné oblasti Švédska. Západní pobřeží se-
verně od Göteborgu charakterizují úchvatné scené-
rie žulových skal, stovky ostrovů omývaných Sever-
ním mořem. Příroda zde hraje pestrými barvami 
stejně jako zdejší městečka a vesnice. Na východ se pak rozprostírá 
zvlněná, málo obydlená jezerní krajina. Naše výprava kombinu-
je plavby po moři a po sladkovodních jezerech. Nejprve pádlování 
v  nejzápadnější části Švédska, Bohuslän. Neobyčejně krásné po-
břeží a bezpočet rozesetých ostrůvků, po desetitisíce let formova-
ných ustupujícím vnitrozemským ledovcem a erozemi. Navštívíme 
rybářskou vesničku Fjällbacka s typicky barevnými skandinávskými 
domky, vyšlápneme si na vyhlídku Vettebrget. Přesun na Dalsland 
a žádná jiná část Švédska není pokryta tolika jezery jako tady. Jezera 
jsou propojena rozsáh-
lou říční sítí. Neobydlená 
oblast je pokrytá hustý-
mi lesy plnými borůvek 
a hub a tak tajuplná, že 
skoro očekáváte bytosti 
ze severských pohádek. 
Dá se koupit rybářská 
povolenka, takže večery 
provoní i  úlovky pečené 
na ohni.

Do seakajaku naložíš stan, spacák, karimatku, jídlo, vodu 
a vyrazíš. Pádluješ kolem pobřeží a ostrovů, proplouváš jes-
kyně, stojíš na místech přístupných jedině z moře. Několik 
dní stranou masového dovolenkového šílenství, jen v malé 
partě seakajakářů. Nekonečné moře, noclehy na plážích 
a běžné denní starosti hodně, hodně daleko…! 

SPOLEČNÉ INFORMACE  
K TOULÁNÍ PO MOŘÍCH

ORGANIZACE NA MÍSTĚ
Plavba začíná v přístavu, obvykle každý 2 den zastavuje-
me na  dokoupení vody, potravin a  ochutnání místní ku-
chyně. Spíme na plážích, v případě špatného počasí pod 
stanem. Všechno si vezeme sebou v komorách seakajaku.  
Min. / max. počet účastníků: 7/8.

CENA ZÁJEZDŮ ZA MOŘEM ZAHRNUJE
Dopravu mikrobusem, tranzitní poplatky, trajekty, půjčov-
né profi vybavení (seakajak, špricdeka, sea pádlo, vodácká 
bunda, plovací vesta), instruktora.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
trasa a) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Humpo-
lec, Brno
trasa b) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Beroun, 
Plzeň
trasa c) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, 
Brno, Bratislava
trasa d) Pardubice, H. Králové, Praha, Ústí nad Labem

SOUOSTROVÍ SV. ANNY 
NA SEAKAYAKU
Náročnost nízká až střední
Jedinečné souostroví Svaté Anny se skládá ze 6000 
ostrovů a  patří mezi  nejkrásnější seakajakářské 
lokality Švédska. V tomto obřím mořském bludišti, 
v ráji pro volně žijící zvířata, mořské ptáky a spoustu 
ryb, se ocitneme mimo civilizaci. Celé souostroví je vhodné pro všech-
ny kajakáře i úplné začátečníky nebo rodiče s dětmi. Plavba vede mezi 
zátokami, které jsou před větrem chráněny bariérou mnoha ostrovů 
a tak tady nehrozí velké vlny. Moře a divoká příroda v labyrintu ostrovů 
zaručí plno krásných zážitků. Několik ostrůvků je obydleno rybáři, od 
kterých se dají koupit uzené ryby a na pár z nich jsou i krámky s potra-
vinami. Odjezd do Švédska dopoledne, návrat domů odpoledne.

MAZURSKÁ JEZERA  
NA SEAKAYAKU
Zatímco dálnice na jih už jsou zase přecpa-
né, vy s námi můžete vyrazit na sever a vů-
bec se nezmýlíte. Mazurská jezera jsou 
ohromující vodní plochou, kterou tvoří systém téměř 2000 jezer. 
Propojují je kanály nebo malé i větší říčky, jako je Krutinya, jiné 
jsou nepřístupné a chrání je přírodní rezervace. Pro krásu okolní 
přírody, naprosto čistou vodu a dokonalé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do vody jsou Mazurská jezera proslulou dovolen-
kovou destinací. Jezdí se sem za přírodou, rybolovem a vodními 
sporty, ale v okolí jsou také městečka se zajímavou historií. Přes 
den potkáme spoustu hezkých míst na koupání, prozkoumáme 
okolí, na jídlo se můžeme stavit v bufetech a hospodách, večery 
trávit u ohně a třeba grilovat ryby, které si chytíte. 
Další info na www.cvok.cz.

MALÝ DUNAJ  
NA SLOVENSKU 
Na Slovensku je nejpopulárnější vodáckou destinací. Jak by ne, 
když se kousek za hlavním městem můžete vnořit do divoké džun-
gle lužních lesů. Parádní meandry a svižně proudící řeka navíc ský-
tá domov vzácným a chráněným druhům živočichů. Vzduchem nás 
provází volavky a lysky a pod hladinou číhají sumci, štiky a spousta 
dalších druhů ryb. A na břehu jsou příjemná tábořiště a hospůdky 
nabízejí to nejlepší z regionální kuchyně. 
Další info na www.cvok.cz.

Švédsko – Dalsland
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Kód Akce Termín Cena Nástup

415 Seakayak Camp  
Ninská zátoka 26. 5. – 30. 5. 9 450 Kč Trasa c)

422 Ostrov Krk 7. 6. – 13. 6. 10 450 Kč Trasa c)

427 Ostrov Rab 22. 6. – 27. 6. 9 990 Kč Trasa c)

441 Elba  
na seakayaku 2. 9. – 10. 9. 15 450 Kč Trasa b)

443 Ostrov Krk 11. 9. – 17. 9. 10 450 Kč Trasa c)

446 Sardinie  
na seakayaku 17. 9. – 26. 9. 16 950 Kč Trasa b)

SARDINIE  
NA SEAKAJAKU
Náročnost střední

SEAKAYAK CAMP 
NINSKÁ ZÁTOKA
Chotvatsko, náročnost střední
Na moři už máš něco za sebou a chceš se zdo-
konalit? Nebo se ti líbí seakajak, chceš to zkusit 
a naučit se všechno co k seakajakingu patří, jen nevíš jak a kde začít? 
Máme pro tebe kemp, který z tebe udělá středně pokročilého až zdatného 
seakajakáře a otevřou se ti dveře k náročnějším akcím a seakajakovým 
expedicím. Přes základní záběry tě dovedeme k ovládání lodi ve vlnách 
a větru. Naučíš se plánovat cestu, orientaci v námořních mapách, správ-
né postupy pro vyhodnocení nebezpečí, záchranu, první pomoc a další 
nezbytnosti k tomu, abys jezdil dobře a bezpečně. Ninská laguna nabí-
zí skvělé podmínky. Klidná voda v chráněné zátoce se hodí pro začátek 
a  naopak větrný a  často rozvlněný kanál Velebit pro upevnění návyků. 
Akce není žádná dovolená u moře, ale plnohodnotná seakajaková škola. 

Sardinie leží ve  stejné vzdálenosti jak od  italských 
břehů tak od pobřeží severní Afriky a patří mezi nej-
podmanivější ostrovy Středomoří. Pobřeží lemují labyrinty skal 
a idylické laguny. Pláže bílého písku jsou v kontrastu s dramatický-
mi útesy červené žuly. 
Stačí vám šnorchl a ploutve, abyste poznali, jak neskutečně bohatý 
je podmořský život ostrova. To všechno řadí Sardinii mezi nejoblí-
benější terény seakajakářů z  celého světa. A  nejen seakajakářů. 
Hlavní město Sardinie Porto Cervo je nevelké, ale o to větší musí 
mít marinu, aby se sem vešly všechny luxusní jachty. Smaragdo-
vé pobřeží Sardinie je prostě vyhlášeným koutem planety. A ještě 
něco, až do konce října má Sardinie teplé moře a stálé počasí!

OSTROV KRK
Náročnost střední
Kvarnerské ostrovy patří mezi nejbližší moř-
ské destinace a ještě než vypuknou prázdniny, 
už nabízí příjemnou teplotu vzduchu i  moře 
a pláže bez turistů. 

Náročnost nízká

Náročnost nízká až střední

ELBA NA SEAKAJAKU

Elba je tím nejpestřejším ostrovem Stře-
domoří. Tyrkysové moře, skalnaté pobře-
ží, zelené vnitrozemí. 

OSTROV RAB

Pokud máte málo času a přesto si chcete 
zapádlovat někde v teple na moři, máme po 
čertech krásnou seakajakářskou destinaci, 
ostrov Rab. Hornatý a přesto pestrý ostrov 
Kvarnerského souostroví. Jeho východní část je často vystavena po-
věstnému jadranskému větru bóra a  kamenné svahy, které spadají 
přímo do temně smaragdového moře, tvoří pustý holokras bez živo-
ta. Proto míříme na severovýchod, který je naopak mimořádně členitý 
a proslulými plážemi, např. Rajskou písečnou pláží. Na západě máme 
desítky chráněných menších zátok, budeme tady zastavovat na relax 
a koupání podle chuti. Ani vnitrozemí Rabu nepokulhává za krásami 
pobřeží a v mírném podnebí s vysokým počtem hodin slunečního svitu 
se daří svěží vegetaci. 

Sardinie

Elba

Výlet na mořských kajacích kolem Krku, největšího z ostrovů Jadra-
nu, strávíte objevováním opuštěných zátok, nádherných pláží, potápě-
ním nebo lenošením. Krk mile překvapí i vnitrozemím, protože oplývá 
vegetací a najdeme tady i zajímavé památky. Plujeme kolem  ostrův-
ku Košljun s Františkánským klášterem, hupneme do léčivého bah-
na v zátoce Soline. Prý tady mají nejlepší mušle a ústřice a můžete 
ochutnat proslulá vína z vinic východního pobřeží. 

Žulové útesy ustupují zátokám, jednou tu máme pláž bílého pís-
ku, ale proplujete jeskyní, objedete výběžek a  už jste po  kotníky 
v písku černém a ta další pláž bude určitě oblázková. Všude samý 
kaktus, ibišek a kvetoucí oleandry. Fíkovníky a cypřiše střídají háje 
pinií a dubových lesů. Co chvíli se objeví malá marina s příjemnou 
hospodou ve stínu pod palmou nebo přístav s městem stísněným 
v kopcích nad mořem a tak je seakajaking kolem Elby dobrodruž-
stvím, ale s civilizací na dosah. 
Kromě toho všeho je Elba považována za klimatické lázně, protože 
má stálé středomořské počasí a to je další nádhera.

Sardinie
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Kód Akce Termín Cena Nástup

434
Estonsko, ostrovy 
Vormsi a Hiiumaa

22. 7. – 1. 8. 15 950 Kč Trasa e)

437
Seakayak Camp 

Rujána
18. 8. – 22. 8. 9 450 Kč Trasa d)

447
Korsika  

na seakayaku
18. 9. – 26. 9. 15 990 Kč Trasa b)

448
Lefkada  

na seakajaku
24. 9. - 3. 10. 15 950 Kč Trasa c)

SEAKAYAK CAMP  
RUJÁNA, NĚMECKO
Náročnost střední 

Rujána je největší německý ostrov o rozloze 926 km. 
Délka pobřeží je úctyhodných 580 km, ale my si vybereme ty nejlepší 
úseky, do kterých patří NP na poloostrově Jasmund, ostrůvek Hidden-
see a NP Vorpommersche Boddenlandschaft. 
A proč sem jedeme? Abyste získali nebo zdokonalili svoje kajakář-
ské dovednosti. Předpokládáme, že to myslíte s  pádlováním váž-
ně a chcete umět víc. A na RUJÁNĚ často fouká, takže máme vlny 
a k tomu dlouhé mělčiny, což je přesně to, co potřebujeme. A navíc jak 
kryté tak otevřené moře. Prostě skvělé podmínky. Max. 6 účastníků.
1. den: dopoledne odjezd, transfer do SRN a dojezd do kempu. Celou 
dobu táboříme v zálivu pod mysem Arcona.
2. – 4. den: budeme pilovat styl pádlování (posilovat a neničit si záda), 
ovládání lodi ve vlnách a  větru. Naučíš se plánovat cestu, správné 
postupy pro vyhodnocení nebezpečí, orientaci v námořních mapách, 
záchranu, první pomoc a další nezbytnosti k tomu, abys jezdil dobře 
a bezpečně. Tenhle camp z tebe udělá středně pokročilého až zdatného 
seakajakáře. Získáš  širokou škálu dovedností v jízdě i záchranných 
technikách a na jejich základě se ti otevřou dveře k náročnějším ak-
cím třeba ve Skandinávii a  seakajakovým expedicím. Jak už tušíš, 
není to žádná dovolená u moře, ale plnohodnotná seakajaková škola. 
Kromě pádlování si ale uděláme čas na relax v rybářských hospodách 
i na všechny místní zajímavosti, průjezd přístavem Sassnitz k britské 
ponorce Otus, výlet na majáky, prohlídku ponorky Peenemünde atd. 
5. den: cesta domů, návrat do 20:00.
Další info na www.cvok.cz.

LEFKADA  
NA SEAKAJAKU 
Náročnost nízká
Ostrov Lefkada, řecky bílá skála, patří k nejkrás-
nějším ostrovům ve Středomoří. Neskutečně krás-
ným místem je Dukato, mys který je v  jižní části 
Lefkády. Za starověku byl považován za bránu do 
podsvětí. Dnes zažíváme podobný respekt při ohromujícím výhledu 
na nekonečné prostory Jónského moře.
Mys přirozeně rozděluje Lefkadu na východní a západní pobřeží. Úzký 
pás nížin tvoří klidné pobřeží na východě. Západní pobřeží se však 
strmě svažuje k moři a impozantní skály vytváří skrytá místa, tajupl-
né jeskyně a soustavu nádherných pláží s nejkrásnějším koupáním 
v Řecku. Pláž Porto Katsiki byla dokonce vyhlášena osmou nejkrás-
nější pláží světa a ani pláže Egremni a Avali nebo Kalamitsi nezůstávají 
pozadu a řadí se vysoko na žebříčku nejkrásnějších pláží Středomoří.

Estonsko

Lefkada

KORSIKA  
NA SEAKAJAKU
Náročnost střední 

Západní pobřeží Korsiky patří k nejlepším seakaja-
kářským destinacím ve středozemním moři. 
Fascinující je okolí Porta. Karmínové útesy eroze vytvarovala do 
bizarních tvarů. Vystupují přímo z azurově modré hladiny moře 
a za nimi se zvedají temné štíty horských hřebenů. Oslňující je 
přírodní rezervace La Scandola, jedinečná je odlehlá rybářská 
vesnička Girolata, Golfe de Porto, Unescem chráněné Calanche, 
rudě skalnatá Capu Rosso. A  nejkrásnější pláž ostrova Plage 
d´Arone.  I ostatní písečné a oblázkové pláže tvoří neuvěřitelně 
krásné zátoky a každodenní západy slunce nad mořem na nich 
vykouzlí magické večery. V září je tady stálé počasí, teplé moře, 
nádherné potápění a liduprázdné pláže. 

ESTONSKO, OSTROVY 
VORMSI A HIIUMAANěmecko Hiiumaa

Vormsi

Estonsko je nejsevernější a ekonomicky 
nejsilnější pobaltská republika. Mnozí z  nás pociťují lehkou zá-
vist, jak tato malá postsovětská republika rychle dohonila vyspělé 
západní země a přitom si hýčká své přírodní bohatství. O moudré 
státní správě ani nemluvě... Z 1500 ostrovů, které náleží k Eston-
sku, si vybíráme dva, Vormsi a Hiiumaa. 
Od Finska je odděluje jenom 80 km široký záliv a tak charakter pobře-
ží, přírodní krásy, tajemné lesní cesty, bezplatná upravená tábořiště, 
sauny a nedostatek jiných turistů je velice podobný výletu do Finska. 
Co můžeme čekat? Nádherné osamělé pláže, kouzelná místa plná 
klidu, majáky, větrné mlýny, sauny, 20 hodin světla denně, teplotu do 25 
°C. Nevynecháme ani kulturní památky. Hiiumaa byl v době Sovětské-
ho svazu nepřístupný veřejnosti, protože se ve vnitrozemí nacházelo 
zařízení Sovětské armády včetně podzemního bunkru, nyní opuštěné. 
1. – 2. den: ráno odjezd, cesta do kempu u jezera v NP Wigry v Polsku 
a tady přespíme. Ráno pokračujeme přes Litvu a Lotyšsko do Eston-
ska, druhou noc zastavíme na tábořišti. Dnes už cesta z velké části 
povede pobřežím Baltského moře.
3. den: jsme v přístavu Rohuküla. Nákup čerstvých potravin, trajekt 
na Vormsi a první plavba.
4. – 8. den: podle počasí a chuti krátké nebo dlouhé plavby podél pobřeží, 
prohlídky majáků, procházky po lesích, duševní relax, pozorování přírody, 
rybaření, saunování a táboření na úžasných místech. Vrátíme se trajektem 
na pevninu, jiným přejedeme na Hiiumaa a  pokračujeme v  pádlování. 
9. den: poslední plavba a odpoledne trajekt na pevninu. 
10. – 11. den: vracíme se stejnou cestou, jednou přespíme na tábořišti, 
jednou opět v kempu. 

Korsika
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Kód Termín Kde Obtížnost Cena

704 27. 3. Chrudimka, Seč opakovací kurz 1 490 Kč

705 3. 4. Doubrava, Pařížov opakovací kurz 1 490 Kč

707 9. 5. Benátky n. Jizerou začátečník 1 850 Kč

708 15. 5. – 16. 5. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

709 22. 5. – 23. 5. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

711 29. 5. – 30. 5. Brandýs n. Labem mírně pokročilí 3 290 Kč

721 12. 6. – 13.6. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

724 20. 6. Benátky n. Jizerou začátečník 1 850 Kč

725 26. 6. – 27. 6. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

728 17. 7. – 18. 7. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

730 31. 7. – 1. 8. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

731 7. 8. – 8. 8. Brandýs n. Labem mírně pokročilí 3 290 Kč

733 21. 8. – 22. 8. Brandýs n. Labem mírně pokročilí 3 290 Kč

737 11. 9. – 12.9. Jizera, Kamenice začátečník 2 950 Kč

739 18. 9. Chrudimka, Seč opakovací kurz 1 490 Kč

740 30. 10. Doubrava, Pařížov opakovací kurz 1 490 Kč

Na webu Vavřinecký potok opakovací kurz 1 250 Kč

Náplň kurzu: seznámení s  kajakem a  vybavením, teoretická přípra-
va na  břehu, lehké rozpádlování na  klidné vodě – samotné pádlování 
a základní řídící záběry, teorie o náklonech a hned nácvik. Co jsme si 
vyzkoušeli na klidné vodě, uplatníme na jednoduché tréninkové peřeji. 
Naučíte se bezpečné přejezdy proudu, zastavení ve vracáku a výjezdy 
zpět do  proudu, upevňujete stabilitu. Naučíme vás základům plavání 
a sebezáchrany na divoké vodě.

KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ  
KAJAKÁŘE

Kód Termín Kde Obtížnost Cena

706 3. 5. – 9. 5. Bosna lehce pokročilý 11 990 Kč

720 3. 6. – 6. 6. Salza, Rakousko lehce pokročilý 6 950 Kč

722 9. 6. – 13. 6. Rakouské řeky lehce pokročilý 7 950 Kč

723 18. 6. – 20. 6. Bavorská Aljaška lehce pokročilý 5 350 Kč

729 19. 7. – 25. 7. Švýcarsko pokročilý 10 990 Kč

732 9. 8. – 13. 8. Soča kajak kemp lehce pokročilý 9 950 Kč

740 16. 9. – 19. 9. Salza, Rakousko lehce pokročilý 6 950 Kč

741 23. 9. – 28. 9. Bosna, Chorvatsko lehce pokročilý 7 990 Kč

POKRAČOVACÍ KURZY A ZÁJEZDY

Víte, že ve firemní vodácké prodejně CVOKU  
můžete uplatnit 10% slevu na vodácké vybavení?
Více na www.cvoksport.cz 
a mobilu prodejny 604 277 586.

Kde: písáky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi 
Kdy: 28. 6. a 31. 8. 2021. Jiné termíny po dohodě 
možné. Cena kurzu: 690 Kč (max. počet kajakářů 3)
Délka kurzu: 2 hodiny, začátek v 15:00 nebo v 17:00.
Informujte se o volném termínu na kajak@cvok.cz

KURZY ESKYMÁCKÉHO OBRATU 
NA PÍSÁKU

Písák U Komára

Náplň kurzu: na řekách vyšších obtížností WW 3 (+) se učíte orientaci 
v  náročnějších peřejích, bezpečné prokličkování mezi balvany, tré-
nink přejezdů válce a traverz s využitím vlny. Nácvik řešení krizových 
situací a  nepřestáváme zdokonalovat eskymácké obraty. Cílem je 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků a lodí, kempovné, zapůjčení vybave-
ní (kajak, špricdeka, pádlo, kajakářská bunda a vesta, přilba), kajakář-
ské instruktory s licencí. 
Neopren a  neoprenové boty: příplatek viz jednotlivé akce na webu. 
Slevy: vlastní kajak, špricdeka, pádlo sleva 100 Kč/den, vlastní ostatní 
výbava sleva 50 Kč/den. 
Nástupní místa: viz www.cvok.cz

Cena zahrnuje: dopravu lodí, zapůjčení vybavení (kajak, špricdeka, pád-
lo, kajakářská bunda a vesta, přilba), kajakářské instruktory s licencí, 
v  Brandýse pronájem kanálu. Neopren a  neoprenové boty: příplatek 
100 Kč/den. Slevy: vlastní kajak, špricdeka a pádlo sleva 100 Kč/den, 
vlastní ostatní výbava sleva 50 Kč/den.

Další info na www.cvok.cz

osamostatňování pádlerů, podpora zdravého sebevědomí a  bezpečné 
sjetí peřejí do WW 4. 

Kanál Brandýs nad Labem

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí až pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

SLEVY 

Sleva 5–10% pro klienty CK CVOK a další slevy pro stálé zákazníky

Sleva 5–10% pro členy SVOČR, ČSK, CNAWR a vodácké oddíly

Individuální kalkulace cen pro záchranné složky, hasiče apod.

PRODEJ VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

KAJAKY A KÁNOE

NAFUKOVACÍ ČLUNY

PÁDLA

NEOPRENY

VODÁCKÉ BUNDY,  
KALHOTY A SUCHÉ OBLEKY

PLOVACÍ VESTY

VODÁCKÉ HELMY

 

PŮJČOVNA KOMPLETNÍHO VODÁCKÉHO SORTIMENTU

lodě, pádla, vesty, neopreny (viz. Půjčovna).

BAZAR VODÁCKÝCH POTŘEB

lodě, pádla, neopreny, ... stálý příjem do komisního prodeje

KAMENNÁ PRODEJNA S CELOROČNÍM PROVOZEM 

NEJVĚTŠÍ VODÁCKÝ E–SHOP > VÍCE NEŽ 1 100 POLOŽEK! 

KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO REKREAČNÍ VODÁKY I AKTIVNÍ JEZDCE

PARTNERSKÁ PRODEJNA HIKO – SLEVOVÉ PROGRAMY „HIKO KLUBU“

PARTNERSKÁ PRODEJNA HG SPORT

ŠPRICDEKY

LODNÍ PYTLE

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA

DOPLŇKY PRO VODÁKY 

OPRAVÁŘSKÉ MATERIÁLY

MAPY, PRŮVODCE, 
KILOMETRÁŽE

CVOK SPORT
Prodejna pro vodáky a turisty

CVOK SPORT
Kotěrova 828, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 740
e–mail: cvok.sport@tiscali.cz

www.cvoksport.cz

KAJAKY KURZY A ZÁJEZDY  
PRO KAJAKÁŘE
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ZÁVOD ORLICKÁ 17
11. 9.
11. ročník závodu pro otevřené turistické kánoe na 17 km mírně 
proudící vody, časté meandry, jedno přenášení. Jestli se chcete se 
rozloučit s vodáckou sezónou a dobře se pobavit, přidejte se! Pořádá 
Rampa sport z Týniště nad Orlicí. 
Cena zahrnuje: loď, 2 pádla, 2 vesty, startovné, malé občerstvení v cíli.
Od 8 do 11 hodin je prezentace závodníků v areálu Rampa sportu 
(Mostecká ulice č. 24, Týniště nad Orlicí), v 11:15 odjíždí autobus na 
start závodu v Kostelci nad Orlicí (u silničního mostu, těsně u želez-
niční zastávky Kostelec nad Orlicí – město). Ve 12 hodin hromadný 
start. Zúčastnit se můžete v kategorii MUŽI, ŽENY, SMÍŠENÉ PO-
SÁDKY A POSÁDKY DOSPĚLÝ S DÍTĚTEM DO 12 LET. Večer: kapela. 
Ubytování: vlastní stan nebo vícelůžkové pokoje v ubytovně.
CENA: 500 Kč za loď, pádlo, 2 vesty a startovné.

CENA 750 Kč ZA OSOBU ZAHRNUJE PLNÝ SERVIS: 
• dopravu a zapůjčení lodi s pádlem
•  kompletní vodácké vybavení: neopren, neoprenové boty, 

nepromokavá bunda, vesta, přilba. 
• svoz řidičů a převoz osobních věcí do cíle
•  pojištění poškození vybavení (při dodržení pokynů organizátora)
•  instruktora: instruktáž před vyplutím a doprovod po vodě. 

Lidi Cvok teamu život kolem vody baví a tak se nepřestávají 
školit a trénovat. A nejsou to jen vynikající vodáci, ale kluci, 
kteří rádi a s úsměvem pomohou a poradí.

CENA PUJČOVNA 350 KČ ZA OSOBU ZAHRNUJE:
• dopravu a zapůjčení lodi 
• vodácké vybavení – pádlo, vesta, přilba, barel, bunda
•  pojištění poškození vybavení (při dodržení pokynů organi-

zátora)

POPLATEK ZA SPLAVNÉ 30–50 Kč PODLE AKCE:
patří organizátorům vypouštění přehrad a rybníků (většinou 
vodácké oddíly). Platíte ho na místě a je to příspěvek na po-
krytí nákladů s vypouštěním. 

TERMÍNY AKCÍ A COVID
•  PŘEHRADY: pokud termín v  katalogu nevidíš, mrkni se 

na web. Tam je přidáváme jakmile je jasné, kdy se bude 
voda vypouštět. 

•  PŘÍRODNÍ VODA: termíny akcí už vidíš v katalogu i na webu. 
Akce se ruší, když není dost vody nebo zasáhne covid. Pak 
vám peníze jako vždycky zase obratem vracíme. 

SPOLEČNÉ INFORMACE 

CIDLINA 5. 6.
Jedeme na vodácky trochu opomíjenou Cid-
linu v pěkném úseku z Chlumce nad Cidlinou do Žiželic. A bude 
to vyloženě příjemný, 11 km dlouhý úsek. Má několik sjízdných 

DOUBRAVA  
2. 4. , 3. 4. a 30. 10.
Kánoe, kajak, člun
29. ročník vypouštění přehradní nádrže Pařížov, jinak první výcho-
dočeská megaakce, 10 km WW 1. Plavba na přehledných vlnkách, 
ale peřej Martin má obtížnost WW 2+. Po  prohlédnutí můžete jet 
nebo přenést, což by ale byla škoda. Když se průjezd nepovede, pod 
peřejí vás vylovíme a ještě potěšíte desítky číhajících diváků. 
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

CHRUDIMKA ZE SEČE 
27. 3. a 18. 9.
Vypouštění Sečské přehrady
Mimořádná záležitost, 4. ročník plavby v nejkrásnějším úseku řeky 
od přehrady do Mezisvětí, WW 1. Dále se pokračovat nesmí, jedná se 
o vodárenské pásmo VD Křižanovice. 
CENA: 790 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

Stvořidla Doubrava

SÁZAVA – STVOŘIDLA  
4. 4. a 11. 4.
Smrčná – Stvořidla
Kánoe, kajak

Peřeje Stvořidla jsou jarní lahůdkou. Válečky, vlny a průjezdy mezi 
kameny budou už vyžadovat vaše vodácké zkušenosti. Na druhou jíz-
du vás do Smrčné vyveze Posázavský pacifik, protože 7 km WW 1–2+ 
si určitě rádi sklouznete 2×. 
CENA: 790 Kč plný servis, 450 Kč půjčovna.

KAMENICE A JIZERA
17. 4. a 18. 4.
Kánoe nebo člun Colorado
Jedeme z Jesenného, z místa kde končí extrémní rafting. Tady už 
Kamenice ztratila krkolomný spád horního kaňonu. Peřejnaté pa-
sáže a zatáčky lesem ale trvají až na soutok s Jizerou a ještě dál až 
za peřej Paraplíčko je na ní moc krásné svezení. Po 7 km výživné 
plavby WW 1–2+ končíme v Železném Brodě.
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

OPATOVICKÝ KANÁL  
1. 5., 6. 6. a 26. 6.
Opatovický kanál vybudovali páni z Pernštejna v 15. století pro napá-
jení sítě bohdanečských rybníků. Začíná v Opatovicích nad Labem, 
zpět do Labe vtéká u obce Semín a je dlouhý 32 km. Nejoblíbenější 
je 10,5 km dlouhý úsek z Lázní Bohdaneč. Opaťák tady teče kolem 
rybích sádek a  dančí obory krásným prostředím listnatých lesů. 
Kromě nízkých lávek, které se snadno podjedou nebo přenesou 
a lesního jízku nemá žádné překážky. Ve Břehách končíme u Hos-
pody Na Cikánce. 
Kanál je v dosahu MHD číslo 3 od vlakového nádraží v Pardubicích. 
CENA: 350 Kč půjčovna.
Termíny v květnu, červnu, září a říjnu i další info najdeš na webu.

CHRUDIMKA 10. 4.
Chrudim Pumberky park – Pardubice
Pořadatelská akce KVT Pardubice

Příchod Jeho veličenstva Čochtana, křtění lodí a háčků, odemyká-
ní řeky. Vodácká kapela – hudba, zpěv a  tanec. Splutí Chrudimky 
do Pardubic, 17 km lehké vody. Cestou vodácké radovánky a opékání 
buřtů u Žižína. 
CENA: 350 Kč půjčovna.

Sázava – Stvořidla

stupňů a  dokonce vás potěší pár menších peřejek. Po průjezdu 
Chlumcem se říčka kroutí v zatáčkách mezi spoustou polí a  luk, 
ale my se ještě brzo po startu stavíme v Lučicích na prohlídku kos-
tela sv. Benedikta s krásnou dřevěnou zvonicí a Lučického mlýna. 
To je historický areál ze 16. století a  dnes se v  bývalém vodním 
mlýnu skrývá spousta historických pokladů od dobového nábytku, 
skla, sošek, obrazů a  dekorací až po řemeslné nástroje a  různé 
kuriozity. Cidlina protíná hranici královéhradeckého a středočes-
kého kraje je také významnou rybníkářskou oblast. Ideální řeka 
pro sobotní výlet. Jiné vodáky tady nejspíš nepotkáme, tak bude 
celá vaše. 
CENA: 750 Kč plný servis.

MORAVICE Z KRUŽBERKU
Kružberk – Hradec nad Moravicí
Celodenní plavba – kánoe – rafty

Největší akce moravských vodáků! Jesenická 
říčka má mírné peřejky, jízky a  lesní úseky. 
Protéká přírodní rezervací Moravice v údolí Oderských vrchů, plavba 
je vhodná pro nejširší vodáckou veřejnost. Do  Podhradí je to 16 km 
a odtud do Hradce 18 km WW. Začátek 10:00, konec 16:00 i s přestáv-
kou na občerstvení. CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.
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HAMERSKÝ POTOK
Malý Ratmírov – Jindřiš, kánoe, kajak
55. ročník. Super akce, ale výhradně jen pro zkušené jezdce. Na Hamerá-
ku jdou 4 kaskády rychle za sebou a to hned na prvních 2 km. Není čas něco 
si dlouho rozmýšlet, jízda musí frčet. Obtížnost v úseku hráz – Dvoreček 
je WW 3, Dvoreček – Jindřiš WW 1, celkem 7 km. Krásná a výživná zále-
žitost u Jindřichova Hradce. CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

ÚPA DO RATIBOŘIC 
15. 5.
Havlovice – Ratibořice
Kánoe, kajak, člun

Úpa má vodu jedině zjara nebo po deštích, potom je krásně sjízdná  
a  potěší peřejkami. Jezy jsou však většinou nesjízdné a  musí se 
přenášet. To platí i  pro Viktorčin splav v  areálu přírodního parku 
Babiččino údolí. Areál parku od splavu, přes Staré Bělidlo a Panský 
mlýn si můžete projít (1 hod). 
CENA: 750 Kč plný servis. 

DIVOKÁ ORLICE 
Z NEKOŘE 
Vypouštění Pastvinské přehrady, největší vodácká akce východních 
Čech a nejkrásnější část řeky. Několik sjízdných jezů, spousta zatá-
ček, krásné peřejky, kamenné říční prahy a pod nimi válečky, pěkná 
krajina a hlavně rychlá voda. Náročnost WW 1 (+), 21 km. Jen pro 
sehrané posádky, začátečníci a rodiče s dětmi mohou jet na raftu.
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

JIHLAVA
Mohelno – Ivančice

Od  Mohelenské přehrady protéká Jihlava hlubokým a  skalnatým 
údolím až k  Ivančicím. Čilá voda nese trsy vodních řas a  spoustu 
nejrůznějších lodí s vodáckým národem, 18 km většinou ZW až WW 1 
na některém ze skalních prahů. Podzimní termíny www.cvok.cz.
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

Vodácká stezka Pardubice

Němčice – Pardubice, nadregionální biokoridor

VODÁCKÁ STEZKA 
PARDUBICE

Rozhlédněte se po krajině v okolí Labe mezi Hradcem Králové a Pardubi-
cemi a zjistíte, že ještě máme kousek přírody, kde nestojí supermarkety, 
satelitní městečka a nerýpají se bagry. Je tady klid a Labe kupodivu čisté. 
Vezměte své kamarády, rodiče, děti, psy a udělejte si malý vodácký výlet 
třeba s piknikem na některé louce a s koupáním. Doprava autem, MHD 
nebo busem. Krátká vodácká instruktáž a individuální plavba z Němčic 
do Kunětic, zastávka v hospodě Na Přívoze a pokračování do Pardubic 
ke koupališti. Cena zahrnuje: dopravu osob a lodí, instruktáž před vy-
plutím, místo na kánoi, kajaku, raftu nebo paddleboardu, vestu, barel.
CENA: s dopravou na start dospělý 450 Kč, dítě do 15 let 350 Kč. 
Termíny v květnu, červnu, září a říjnu i další info najdeš na webu.

RIO BOTIČO PRAHA
Hostivař – ústí Vltavy
Od Hostivařské přehrady přes Michle, pod Vyšehrad a k ústí do Vlta-
vy. Zpočátku klidně meandrující a čistý potok, drobné vlnky a občasné 
roští. Pod Záběhlickým jezem je už regulovaný. V cestě jsou další jezy, 
stupně s válečky, pár tunelů (chce to čelovku). Jen pro zkušené vodáky, 

SETKÁNÍ PŘÁTEL  
CVOKU 6. 11. 
Rozloučení s  vodáckou sezónou. Pohodového splutí „divokých vod“ 
Opatovického kanálu, večer promítání filmů a fotek nejen ze Cvočích 
akcí, tombola neotřelých artefaktů (věcí, které nám zbyly po zájez-
dech, a nikdo se k nim už nepřihlásil) a večírek. Spát můžete v kempu 
v chatkách nebo v tělocvičně.

NAPŘÍČ PRAHOU 
PŘES TŘI JEZY 28. 9.
Svatováclavská tradice
KÁNOE – člun Colorado – kajak
Mimořádná plavba pražským historickým centrem, jejíž tradice sahá 
až k roku 1939. Jednou ročně, na Sv. Václava, se pro vodáckou veřejnost 
otevírá jez Šítkovský pod Jiráskovým mostem, jez Staroměstský pod 
Karlovým mostem a na Štvanici jez Helmovský a to u příležitosti závodu 
vodních skautů. Délka úseku 7 km, náročnost ZW, ale na propustích až 
WW 2, takže to není zadarmo. CENA: 350 Kč půjčovna.

Hamerský potok

ROKYTKA V PRAZE 
Prostředí městských parků střídají zástavby i industriální zóny, potok 
překlenují silniční a železniční mosty. Podtéká i celá náměstí, nejstarší 
betonový most na území ČR z roku 1896 a na dohled Libeňského zám-
ku končí ve Vltavě. Nabízí zkrátka vše co má správný „urban canoeing“ 
nabízet. WW 1, ale kvůli jezům s válci už vodácké zkušenosti potřebu-
jete. CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna. 

nikdo se určitě nechce máchat. Obtížnost WW 1, doba jízdy 3–4 hodiny. 
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

VAVŘINECKÝ POTOK 
Vavřinec – Toušice 
Pouze pro zkušené jezdce!
37. ročník. Široko daleko vyhlášená megaakce, plavba podzimní pa-
letou barev lesů kutnohorska. Ale romantika stranou, protože rychlé 
peřeje, jízky, válce, nízké lávky a  zatáčky úzkého zarostlého potoka 
vás až do  Doubravčan nenechají koukat po krajině. Teprve za nimi 
se proud zmírňuje, ale před Toušicemi je obtížná kaskáda, která se 
přenáší. Na 22 km WW 1–2+ rozhodně musíte loď s  jistotou ovládat 
a navíc dávat pozor na všelijak zaklíněné lodě vodáků, kterým se ne-
daří. Nic pro začátečníky! Individuální plavba.
CENA: 750 Kč plný servis, 350 Kč půjčovna.

AKCE, KTERÉ SE UŽ NEVEŠLY,  
ALE NA WEBU CVOK.CZ JE NAJDETE:

Jizera z Benátek nad Jizerou
Jizera pod „Ostrovem hrůzy“

Jizera pod „Ostrovem hrůzy“

Labe ze Dvora Králové
Vánoční Labe
Teplá Karlovy Vary
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MORAVICE Z KRUŽBERKU
Na kánoi nebo raftu

Od Kružberku teče MORAVICE krásným údolím Oderských vrchů, 
na březích se střídají lesy a  louky. A když si k  tomu přičteš vodu, 
která svižně teče a ještě dokáže potěšit peřejkami, může to být pro 
celou rodinu opravdu pěkný vodácký víkend. Náročnost je od ZW 
až WW 1+, což už je lehká divoká voda vhodná téměř pro každého. 
A  nebojte se na kánoi začít, za dva dny se s  námi hodně naučíte 
a MORAVICI si zamilujete stejně jako my. 
Rodiče s dětmi: děti by měli jet na kánoi jen se zkušenými rodiči nebo 
s rodiči na raftu a v tom případě je nejlepší, když se dají 2 rodiny dohro-

lodi jen se zkušeným zadákem a děti rozhodně se zkušenými rodiči. Na-
večer přejedeme do kempu Říční a sluneční lázně v Jaroměři (možnost 
spaní v chatkách). Komu se to hodí, může sem klidně dorazit už v pátek.
2. den: po snídani se přesuneme na start ÚPY do České Skalice. Stany 
můžeme nechat stát, protože odpoledne tady budeme končit. Do Jaro-
měře ujedeme 12 km a náročnost je ZW–WW 1. Končíme kolem 16 ho-
diny. Než pojedete domů, ještě se tady můžete najíst v dobré hospodě. 

PLOUČNICE – RALSKO
Meandry Ploučnice, útěk do divočiny

Splutí Ploučnice nádhernou přírodou v bývalém vojenském prostoru 
Ralsko. Čeká vás tady meandrů až k zbláznění (posed, který jste před 
chvílí míjeli vlevo najednou objíždíte zase zprava), přetahování stromů 
a podjížděním větví. Ale zase si proplujete Průrvu Ploučnice soutěskou 
strmých pískovcových stěn, skalního nádvoří a tunelů. Pro začátečníky 
ale Ploučnice není. A pokud chcete jet s dětmi, tak si musíte být na lodi 
opravdu sehraní, dokázat před překážkou na fleku zastavit a předvídat.
Další info na webu.

JARNÍ VLTAVA Z ROŽMBERKU
Nejoblíbenější úsek Vltavy a průjezd centrem Českého Krumlova 
(UNESCO). V květnu je dojem z Vltavy úplně jiný než o prázdninách. Teď 
sem jezdí vodáci, kteří chtějí volnou řeku a žádné čekání ve frontách na 
jezech. Všude je taky víc klidu a kempaři se na vás vyloženě těší. Všechny 
kiosky kolem řeky ještě otevřené nebudou, ale to vůbec nevadí. V kempu 
Na Pískárně jsou venkovní kryté přístřešky, bufet a hospoda. Jestli se 
vám nechce do stanu, můžete si pronajmout 4 lůžkovou chatku. Pokud 
necháte auto doma a přijedete v pátek vlakem do Vyššího Brodu, dejte 
předem vědět a na nádraží vás vyzvedneme.
Další info na webu.

PLAVBA NP ŠUMAVA
S dopravou
Teplá Vltava je úzká horská říčka, která si hravě meandruje nedotče-
nou krajinou šumavských niv a lesů. Podléhá ochraně NP Šumava 
a její splutí je pro vnímavé vodáky silným zážitkem, zvlášť právě v úseku 
z Borové Lady. Podle stavu vody si budeme vybírat úseky na Otavě. Když 
má Šumava dost sněhu, je ještě na začátku května sjízdná už z Čeňkovy 
pily, což je fantastické místo na soutoku dravých říček Vydry a Křemel-
né, nebo níž z Rejštejna (tady končí NP Šumava a začíná CHKO Šumava) 
a Radešova. Který úsek pojedeme uvidíme až podle vody. V každém pří-
padě to bude krásné jarní svezení pro zkušené posádky. Pro začínající 
vodáky tahle voda není.
1. den: odpoledne odjezd na Šumavu, ubytování v chatkách na celý víkend. 
2. den: po snídani jdeme na vodu. Začneme vodáckou instruktáží, probe-

reme bezpečnost a jede se. Splutí TEPLÉ VLTAVY v úseku Borová Lada 
– Horní Vltavice (13,6 km) je moc krásné a  kdo bude mít chuť může 
pokračovat ještě necelých 7 km do Lenory. Pak se vrátíme do kempu 
a cestou se stavíme na jídlo. S hospodama je to tady bída, zimní sezóna 
skončila a letní ještě nezačala, tak se musíme předem objednat.
3. den: po snídani sbalíme věci a máme necelých 30 km přesun na OTA-
VU. Zkušené posádky mohou jet úsek Čeňkova pila – Rejštejn (6,5 km), 
ale obtížnost je hned na začátku WW 3–2. Celkem 5 výrazných peřejí 
a pod každou pořádný válec, takže lahůdka, ale dá zabrat. V Rejštejně 
už mohou dát na vodu všichni, protože tady Otava ztrácí spád a trochu 
se zklidní. V Radešově si opatrně sjedeme jez a brzo přijde zúžení koryta 
a další úsek dlouhých peřejí. Pak se koryto rozšíří, ale až do Anína 
řeka moc hezky teče, peřejky jsou nízké, ale skoro pořád. Podle chuti 
a času můžeme pokračovat ještě k Sušici.
V ceně je doprava, ubytování v chatkách a 2x snídaně.

OPATOVICKÝ KANÁL
Dílo pozdního středověku dokládá odvahu, um a prozíravost našich před-
ků. Svého času přiváděl vodu z Labe pro 230 pardubických rybníků a 32 
mlýnů. Začíná ve Vysoké n. Labem a končí až za Semínem, kde se voda 
zase vrací do Labe a určitě byl dobře udržovaný. Dneska se v některých 
místech musíte vejít pod loubí z větví a podjíždět nebo přelézat mostky, 
ale tady to tak nějak nevadí, protože se přitom užije kopec srandy. Kro-
mě toho, že přetíná pár obcí a občas někomu olízne zahrádku, teče také 
krásným smíšeným lesem a  když nikam nespěcháte, přináší plavba 
klid a potěšení. Tohle je také tip pro začínající vodáky a rodiče s dětmi.
1. den: ráno se sejdeme v Opatovicích n. Labem, řidiči si převezou auta 
do kempu U Čochtana v Lázních Bohdaneč a s námi se vrátí. Začneme 
s přípravou na plavbu – nejdřív instruktáž na suchu i na vodě a zásady bez-
pečnosti. Pak jdeme na vodu a do cíle v Bohdanči pohodlně ujedete 14 km. 
2. den: snídaně a plavba z kempu do Břehů. Cestou překonáme pár 
mostků a přeneseme 1 lesní jízek. Končíme po 10 km u hospody Na 
Cikánce, kde výborně vaří.

mady. 4 dospělí pádlují a ratolesti si vezou. Pádýlka ale dostanou taky.
Další info na webu.

TICHÁ A DIVOKÁ ORLICE
Hvězdicově, vodácká ubytovna
Dvě krásné řeky východních Čech spojené do bezva víkendu. Obě 
svižně tečou Přírodním parkem Orlice v  nesčetných meandrech. 
Obě mají úseky přehledných peřejek. Na obě se dostanete na start 
vlakem, tak si můžete od auta odpočinout. Obtížnost je na jaře pl-
notučná WW 1+ a  určitě pro zkušené posádky,  zvlášť když jedete 
s dětmi. 
1. den: sraz v kempu v Týništi nad Orlicí, ubytování ve vícelůžkových 
pokojích. Ale jestli chcete tábořit na louce ve stanu, můžete.
2. den: splutí TICHÉ ORLICE z Letohradu do Ústí nad Orlicí, 14 km. 
S odlesněním Orlických hor tady bývá voda už jen zjara, později jen 
po dlouhých deštích. Je to moc hezký úsek. Voda proudí meandrovi-
tým korytem se spoustou peřejek nebo stupňů. V ostrých zatáčkách 
se ale nesmíte nechat překvapit. Proud tady zrychlí a ještě v ní může 
být naplavené dříví, pařez nebo vymletý břeh. Takže ostražitost je 
na místě, ale o to lepší pocit z plavby, kde se pořád něco děje. Jezy 
budeme přenášet a pod nimi se Orlice zase hezky zrychlí. Navečer 
návrat do kempu. Funguje tady dobrá vodácká hospoda, ale udělá-
me si i oheň a opečeme buřty a snad se najde i kytara. 
3. den: splutí DIVOKÉ ORLICE z Kostelce nad Orlicí do kempu v Tý-
ništi nad Orlicí, 16 km. Na vodu dáváme hned u  nádraží. Tenhle 
poslední úsek Divoké Orlice před soutokem s Tichou Orlicí (od sou-
toku už je to jen Orlice) je stále moc pěkný. Meandry ztrácí na ost-
rosti, ale pořád je jich dost, aby byla plavba zajímavá a taky rychlá, 
protože vodu tady zadržuje jen jediný jez v Albrechticích. Pohodlně 
se přenáší vpravo po písečné pláži. Odtud je to do Týniště už jen 
necelé 2 km.

ÚPA DO JAROMĚŘE
Krajinou B. Němcové 
ÚPA je krásná krkonošská řeka, ale je sjízdná jen do května nebo po deš-
tích. Kromě míst, kde vodu nadržují jezy, moc hezky teče. Pod jezy hned 
zase zrychlí a vodáka potěší i přehledné peřejky. Jezy jsou ale většinou 
nesjízdné a musí se přenášet. To platí i pro nebezpečný Viktorčin splav 
v  přírodním parku Babiččino údolí. Než sbalíme lodě, můžete si celý 
areál parku od splavu, přes Staré Bělidlo a Panský mlýn projít (cca 1 
hod). V neděli pak pokračujeme v dalším hezkém úseku z České Skalice.
1. den: v sobotu se sejdeme na nástupním místě v Havlovicích. Než se 
všichni připravíme na plavbu, řidiči zatím převezou auta do cíle. Nejdříve 
začneme vodáckým školením, oprášíme zásady bezpečnosti a řekneme si 
o jezech a jejich přenášení. Až do Ratibořic to máme 14,8 km celkem sviž-
né plavby a náročnost je WW 1, což znamená, že začátečník by měl jet na 

Ploučnice Opatovický kanál

Kód Termín Název akce
Cena  

plný servis

216 30. 4. – 2. 5. Tichá a Divoká Orlice 1780 Kč

223 7. 5. – 9. 5. NPŠ, Teplá Vltava a Otava 2790 Kč

230 14. 5. – 16. 5. Jarní Vltava z Rožmberku 1690 Kč

231 15. 5. – 16. 5. Úpa do Jaroměře 1670 Kč

234 21. 5. – 23. 5. Tichá a Divoká Orlice 1780 Kč

237 28. 5. – 30. 5. Ploučnice – Ralsko 1 690 Kč

244 12. 6. – 13. 6. Opatovický kanál na víkend 1490 Kč

na webu Moravice z Podhradí do Opavy 1750 Kč

na webu Moravice z Kružberku 1 750 Kč

CENA JE ZA DOSPĚLÉHO A ZAHRNUJE PLNÝ SERVIS
•  loď jakou chcete (plastovku, nafukovačku...raft), pádlo, sud
•  vodáckou bundu, vestu, přilbu (pokud je potřeba)
•  doprovodné vozidlo a svoz řidičů
•  pojištění poškození zapůjčených věcí (nevztahuje se na ztrátu)
•  1x kempovné
•  1x snídani
•  instruktora na vodě
Děti mají slevy viz web. Když je nevlídno, můžeme vám půjčit 
neopren (máme i  pro hodně narostlé vodáky) a neoprenové 
boty, příplatek je 200 Kč na víkend.

JAK TO CHODÍ
Sejdeme se v sobotu ráno. Instruktoři přijíždí už v pátek večer, 
tak jestli se vám to hodí víc, přijeďte také (na místě si pak jen 
doplatíte 1x kemp). 
Před plavbou je vždycky vodácké školeníčko a instruktáž, aby 
i začínající vodáci věděli, jak na to. 
Instruktoři jsou na vodě s vámi a s čímkoliv rádi a s úsměvem 
pomohou. Můžete se jim s klidem svěřit do péče, protože to 
UMÍ a ještě je to s vámi baví. Jinak by tahle práce, která je pro 
ně i velkým koníčkem, ani dělat nešla. 

VODNÍ STAVY A COVID
Kromě Moravice (to se vypouští PN Kružberk) jezdíme na pří-
rodní vodě v termínech a úsecích řek, kdy tam voda bývá. 
Ale znáte to, přijde sucho nebo covid a všechno je jinak. Když 
nemůžeme řeku smysluplně nahradit nebo přijde vládní na-
řízení, akce se ruší. Pak vám zaplacené peníze samozřejmě 
zase obratem vracíme. 

SPOLEČNÉ INFORMACE 

Orlice

KÁNOE JARNÍ VÍKENDY V ČESKU
S VLASTÍ DOPRAVOU
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Kód Termín Řeka Start Cíl Dnů Dospělý Do 8 let Do 15 let
301 2. 7. – 5. 7. Sázava Kácov Chocerady 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
302 6. 7. – 11. 7. Vltava Lenora Boršov n. Vltavou 6 2 690 Kč 1590 Kč 1990 Kč
303 8. 7. – 11. 7. Vltava Vyšší Brod Boršov n. Vltavou 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
304 10. 7. – 11. 7. Vltava Český Krumlov Boršov n. Vltavou 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
305 14. 7. – 18. 7. Otava Sušice Putim 5 2 590 Kč 1490 Kč 1890 Kč
306 17. 7. – 18. 7. Otava Katovice Putim 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
307 20. 7. – 25. 7. Vltava Lenora Boršov n. Vltavou 6 2 690 Kč 1590 Kč 1990 Kč
308 22. 7. – 25. 7. Vltava Vyšší Brod Boršov n. Vltavou 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
309  24. 7. – 25. 7. Vltava Český Krumlov Boršov n. Vltavou 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
310 27. 7. – 1. 8. Berounka Liblín Beroun 6 2 690 Kč 1590 Kč 1990 Kč
311 29. 7. – 1. 8. Berounka Skryje Beroun 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
312 31. 7. – 1. 8. Berounka Višňová Beroun 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
313 29. 7. – 1. 8. Sázava Kácov Chocerady 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
314 31. 7. – 1. 8. Sázava Samopše Chocerady 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
315 3. 8. – 8. 8. Vltava Lenora Boršov n. Vltavou 6 2 690 Kč 1590 Kč 1990 Kč
316 5. 8. – 8. 8. Vltava Vyšší Brod Boršov n. Vltavou 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
317 7. 8. – 8. 8. Vltava Český Krumlov Boršov n. Vltavou 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
318 10. 8. – 15. 8. Ohře Kynšperk n. O. Vojkovice 6 2 690 Kč 1590 Kč 1990 Kč
319 12. 8. – 15. 8. Ohře Loket Vojkovice 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
320 11. 8. – 15. 8. Otava Sušice Putim 5 2 590 Kč 1490 Kč 1890 Kč
321 14. 8. – 15. 8. Otava Katovice Putim 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
322 19. 8. – 22. 8. Vltava Vyšší Brod Boršov n. Vltavou 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč
323 21. 8. – 22. 8. Vltava Český Krumlov Boršov n. Vltavou 2 1290 Kč 790 Kč 990 Kč
324 26. 8. – 29. 8. Orlice hvězdicově z Týniště n. Orl. Blešno 4 2 490 Kč 1290 Kč 1890 Kč

SPOLEČNÉ INFORMACE 
CENY ZAHRNUJÍ: snídaně (kromě Orlice), kempy, loď, pád-
lo, převoz osobních věcí, dopravu řidičů k autům, organizáto-
ra na vodě, pojištění poškození zapůjčeného vybavení, vestu. 

CENY NEZAHRNUJÍ: poplatky za auta v kempech.

VLTAVA
Vltava v  horním úseku meandruje lesy, lou-
kami a protíná chráněnou rezervaci Mrtvý luh. Je to nádherný kus 
Šumavy a Lipenská přehrada ho odděluje od nejnavštěvovanějšího 
úseku pod Vyšším Brodem. Tady už jste mezi flotilami lodí a rušné-
ho života kempů. Klid je sice pryč, ale zase plavbu zrychlují bezvadně 
sjízdné jezy a za nimi peřeje. Denní etapy do 20 km.

OTAVA
Krajem hradů a pěkných tábořišť. Otava, to jsou přírodní říční pra-
hy, nízké stupně a několik jezů. Kromě pádlování, relaxu a táboření 
máme spoustu času na výlety.
Památky: největší český got. hrad Rábí, hrad Prácheň, Kněží hora, 
hrad a muzeum Strakonice, středověká tvrz Kestřany. Denní etapy 
do 16 km, 1 volný den na exkurzi v pivovaru a vodní elektrárně. 

•  Vaše osobní věci převáží naše doprovodné vozidlo. 
•  NEMUSÍTE SE VŮBEC STARAT O SNÍDANI, připravíme vám ji.
•  Začínajícím vodákům a vodačkám se obzvlášť nadšeně 

věnujeme, vysvětlíme, naučíme, ochráníme.
•  Řeky patří k české klasice a při letních stavech je zvlád-

ne každý.
•  Známe okolí řek a tak vám doporučíme, co zajímavého 

byste mohli vidět, zažít, ochutnat.
•  Pokud se stane, že je vody hodně nebo málo, najdeme 

jinou sjízdnou řeku. SÁZAVA
Sázava ve  středním úseku teče zalesněnou 
krajinou, kolem chatových osad a starých chajd s totemem na zá-
praží. Ve spodním úseku skalnaté stráně spadají až do řeky a balva-
nité dno tvoří dlouhé peřeje. Většina jezů má sjízdné vorové propusti 
a to dělá plavbu napínavou. 
Památky: Kácovská tvrz, Český Štemberk, Pirkštejn, Zbořený Kos-
telec, zámek Konopiště, klášter v  Ratajích nad Sázavou, Týnecký 
hrad. Denní etapy do 15 km. 

ORLICE HVĚZDICOVĚ  
Z JEDNOHO KEMPU
Tichá, Divoká Orlice i Orlice spojená tečou chráněným územím Pří-
rodní park Orlice a meandrují v původních korytech. Tábořit bude-
me celou dobu v Týništi nad Orlicí, takže maximální pohodlí. Je tady 
vodácká hospoda, sprchy a WC, nedaleko obchod.
Doprava: dobré spojení je vlakem, jinak vám zbývá vlastní auto. Vla-
kem také budeme jezdit kolem řek. Vodácký program končí v sobo-
tu, ale můžete se ještě vrátit do kempu a odjet až v neděli.

BEROUNKA
Na  Berounce se střídají lesnatá údolí, skal-
naté ostrohy, skalní stěny a malebné louky. Protéká několik přísně 
chráněných území a má jen malý spád, takže teče rychlostí asi 4 km/
hod. Některé jezy jsou sjízdné, jinde se musí loď přetáhnout. Je jas-
né, že tady se nikam nespěchá. Denní etapy do 15 km, 1 volný den 
na  relaxaci a  prohlídku hradu Křivoklát. Památky: hrad Libštejn, 
zříceniny Krašov a Týřov, Třímanské skály, Karlštejn. 

OHŘE
Ohře teče od Krušných hor v lesnatých údo-
lích a je celoročně sjízdná. I během letních měsíců má úseky menších 
peřejí. Proplujete přírodní park Údolí Ohře, CHKO Slavkovský les, 
NPR Svatošské skály, CHKO Střední Poohří. Přidejte si historické pa-
mátky v okolí řeky a je jasné, že dovolená na Ohři může mít zajímavý 
průběh. Denní etapy do 18 km, 1 volný den pro výlety v okolí.
Památky: slovan. hradiště Staré Sedlo, hrad Loket, Karlovy Vary, 
prameny Mattoniho kyselky, got. kostel a hradiště Radošov, zříce-
nina Perštejn.

Vltava

Vltava

Orlice

Vltava

Vltava

KÁNOE PRÁZDNINY NA ČESKÝCH ŘEKÁCH  
DOVOLENÁ NA VODĚ BEZ STAROSTÍ
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Salza

Enns

Ammer

Rakousko

Rakousko

Rakousko

Německo

Kód Termín Název zájezdu Cena Nástup

605 14. 5. – 16. 5. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

608 21. 5. – 23. 5. Kaňonem Ammeru 5 350 Kč Trasa b)

613 28. 5. – 30. 5. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

623 11. 6. – 13. 6. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

619 4. 6. – 6. 6. Ledovcové řeky 5 290 Kč Trasa a)

629 18. 6. – 20. 6. Enns, Salza a canyoning 4 390 Kč Trasa a)

644 23. 7. – 25. 7. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

655 13. 8. – 15. 8. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

672 24. 9. – 26. 9. Salza, vodácký ráj 4 290 Kč Trasa a)

667 10. 9. – 12. 9. Enns, Salza a canyoning 4 390 Kč Trasa a)

LEDOVCOVÉ ŘEKY 
V RAKOUSKU
Pokud hravě zvládáte jarní Salzu, kromě odvahy máte i  kondič-
ku, pak můžete přemýšlet o tomhle víkendu! Möll vás náročností 
nepřekvapí, bude to narozježdění WW 2–3. Zato Isel už je řekou 
z jiného soudku! Masa vody, velké vlny a ještě větší vlny, kterým se 
nepůjde vyhnout a válce. Náročnost WW 3–3+ (4). 
1.–2. den: navečer odjezd do  kempu v  Obervellachu. První etapa 
Möllu v  příjemných a  přehledných peřejích lesních úseků. Pauza 
v kempu na oběd a druhá etapa Möllu. Přesun do kempu na  Iselu. 
Relax, posezení v hospůdce nebo venku u ohně, pro zájemce grilování. 
3. den: plavba na Iselu pod kulisou masívu Vysokých Taur. 

SALZA, VODÁCKÝ 
RÁJ V RAKOUSKU
Víkendová pohodovka
SALZA je prostě klasika a  má všechno, co od  divoké řeky čekáte. 
V  nádherné krajině podhůří HOCHSCHWABSKÝCH ALP nejdříve 
rychlé, přehledné peřeje a místa jako stvořená pro to, abyste si s lodí 
hráli. Pak už musíte překonat několik opravdu silných válců a až se 
dostanete do soutěsek, nebudete mít na nějaké kochání vůbec čas. 
Velké vlny projíždíte středem, pádlujete co to dá a  hlídáte vracáky. 
Obtížnost WW 2 až 3 (+) podle stavu vody. 
1. den: navečer odjezd do kempu, táboříme tady celý víkend.
2. – 3. den: plavba na Salze v úsecích, které vybíráme podle stavu 
vody. Vždycky je čas na rozjetí a soulad posádek. Jedeme si hlavně 
užít, pádlujeme na pohodu. O Salze se říká, že je řeka učitelka, ale 
zkušenosti z českých řek už potřebujete.

Salza

SPOLEČNÉ INFORMACE
CENA ZAHRNUJE 
Dopravu, 2× kemp, zapůjčení vybavení (bunda, vesta, přilba, 
loď, pádlo), instruktory. 
Neopren a boty: příplatek 200 Kč. 
Sobotní večeře – grilování: k večeři si můžete objednat steaky. 
VLASTNÍ DOPRAVA: sleva 400 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
trasa a) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Příbram 
a Písek (Benešov, Tábor), České Budějovice
trasa b) Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Plzeň
trasa e) Pardubice, H. Králové, Jaroměř, Náchod

KAŇONEM AMMERU 
V NĚMECKU

ENNS A SALZA A CANYONING
Peřeje Gesäuse na Enns
Soutěsky a kaňon na Salze
Krátký lehký canyoning

Ammer je součástí unikátní přírodní rezervace 
Ammergebirge a celou jí protéká. Platí tady přísná 
pravidla ochrany a ta určují počet lodí, nesmí se vystupovat na břeh, 
nesmí z lodi nic uplavat, nesmí se cokoliv trhat, lodě se nesmí hroma-
dit. Smí se projíždět, užasle obdivovat a bez omezení se kochat. Akce 
je ze všech těchto důvodů určená max. pro 24 účastníků. 
1. den: navečer odjezd do kempu v Německu. 
2. den: na rozpádlování lehčí úsek do WW 2 na spodním AMMERU. 
Pádlujete lesním údolím a  žasnete nad jeho malebností. Navečer 
uskutečníme výlet k  ledovcovému jezeru EIBSEE nebo do Murnau 
u jezera Staffelsee.
3. den: prohlídka vstupní soutěsky Scheibum na horním Ammeru, 
která hned prověří čerstvě nabyté zkušenosti předchozího dne. Sou-
stava kamenných prahů tvoří dlouhé úseky peřejí, které se klikatí 
kaňonem. Náročnost je kolem WW 2+, ale stále jste ve střehu, pro-
tože nevíte, co je za příští rychlou zatáčkou. Nádherný je závojovitý 
vodopád Schleierfälle, pádlujeme kolem. 

Enns se dere mezi dvoutisícovými vrcholy Ennstalských Alp a  proté-
ká NP Gesäuse. Právě tady, pod horou Hochtor a má lákavou náročnost  
WW 2–3. Enns i Salzu máme hned za humny a od sebe jsou jen přes údolí. 
1. den: navečer odjezd do kempu na Salze, táboříme tady celý víkend.
2. den: plavba na ENNS. Nejprve kratší úsek, který sice začíná po-
měrně klidně, ale hned se zahřejete v pěkných peřejích. Potom vy-
jedeme výš proti proudu a po prohlídce nesjízdných peřejí Gesäuse 
pádlujeme nádherným úsekem s panoramatickými výhledy na alp-
ské vrcholy. Cestou krátký canyoning potokem (bez potřeby jištění). 
V  úzké soutěsce skalního masívu tvoří smaragdové laguny, které 
oddělují 1–2 m vysoké skalní stupně. 
3. den: plavba na SALZE ve vybraném úseku. 

KÁNOE VÍKENDY V ZAHRANIČÍ
RAKOUSKO • NĚMECKO
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ROMANTICKÉ ŘEKY  
TIROLER ACHE  
A SAALACH
Dvě nádherné řeky rakousko-německého pomezí. Obě patří mezi ty 
snadnější a tak zveme i vodáky, kteří zatím nemají tolik zkušeností 
s  divokou vodou. S  pomocí našich instruktorů všechno zvládnete. 
V každém případě tohle je pozvánka na perfektní víkend. Děti pouze 
se zkušeným rodičem, zase tak zadarmo to není. Nebo mohou jet 
na raftu.
1. den: po obědě odjezd, ubytování v kempu na celý víkend. Přijedeme 
sem včas, tak si po cestě pořádně odpočinete.
2. den: TIROLER ACHE se proplétá se nádherným kaňonem a foto-
genická místa neberou konce. Návrat do kempu, relax a pro zájemce 
gril párty. 
3. den: ráno prohlídka přírodní slalomové tratě LOFERSCHLUCHT 
a my zatím připravíme lodě. Brzy po startu na SAALACHU bude úsek 
širokých peřejí, které si můžete jet kudy chcete. Tím se ale nenechte 
ukolébat, protože příští zatáčky budou chtít správný nájezd. Zastávka 
na skoky a koupání v laguně skalní průrvy a ve 14 hodin odjezd domů, 
návrat do 23:00.

BARDSKOU  
SOUTĚSKOU, POLSKO  
NA KÁNOI, RAFTU, KAJAKU
Kladská Nisa teče v Polsku jen pár kilometrů od našich hranic. Zve-
me vás na úsek řeky, které se přezdívá „zázrak Sudet“, na víkendovou 
plavbu nádherným bardským meandrem. Řeka vám bude připomínat 
naši Jihlavu nebo Svratku. Krásná příroda, skalnaté ostrohy, snadné 
peřejky a nádherné meandry. Délku plavby i úseky budeme upravovat 
podle počasí a stavu vody, abyste jeli na pohodu. Doprava buď vlastní 
nebo mikrobusem s námi.
1. den: odjezd v podvečer do Bardó. Ubytování na tábořišti.
2. den: odjezd na nasedací místo a první kilometry malebnou Bard-
skou soutěskou v  úseku Mlynóv – Bardó (14 km), kde skalní útesy 
střídají příjemné plážičky. Večer oheň, buřty nebo zajdeme do některé 
hospody v Bardó. 
3. den: pokračujeme v úseku Bardó – Topola (18 km), opouštíme Bard-
ské hory a vplouváme do nížin. V korytě nás čekají občasné lehké pe-
řejky, projedeme mohutnou strží. Odpoledne ukončíme plavbu a vrátíme 
se do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu, instruktora na vodě, zapůjčení vodáckého 
vybavení (vesta, bunda), loď nafukovací/plastová, pádlo, soudek), svoz 
řidičů, přijedete-li sami autem. Vlastní doprava: sleva 400 Kč. Nástup-
ní místa: Pardubice, H. Králové, Jaroměř, Náchod, Praha po dohodě.

Steyer

Isar

Kód Termín Název zájezdu Cena Nástup

602 7. 5. – 9. 5. Bardskou soutěskou 2 990 Kč Trasa e)

617 4. 6. – 6. 6. Enns a Steyr 4 290 Kč Trasa a)

628 18. 6. – 20. 6. Bavorskou Aljaškou, 
Lech a Isar 4 990 Kč Trasa b)

632 25. 6. – 27. 6. Enns a Steyr 4 290 Kč Trasa a)

665 3. 9. – 5. 9. Romantické řeky 
Tiroler Ache a Saalach 4 790 Kč Trasa b)

670 17. 9. – 19. 9. Bardskou soutěskou 2 990 Kč Trasa e)

669 17. 9. – 19. 9. Bavorskou Aljaškou, 
Lech a Isar 4 990 Kč Trasa b)

Steyer

Tiroler Ache

NěmeckoBAVORSKOU ALJAŠKOU, 
LECH A ISAR
Nedaleko rakousko – německých hranic leží krajina, 
která jako by vypadla z knížek J. Londona o dobý-
vání Aljašky. Ne náhodou se jí říká bavorská nebo evropská Aljaška. 
A touto nádhernou přírodou protéká Isar. Čistá voda se nejprve prodí-
rá vápencovými skalami Hinterautal, aby se pak rozlila do údolí pod 
severními svahy Tyrolských Alp. Náročnost je většinou WW 2, spodní 
Isar pak nepřesáhne WW 3.
1. den: navečer odjezd do kempu v Německu. 
2. den: dopoledne se rozpádlujeme na Lechu. Tyrolská krajina pastvin 
a kýčovitých vesniček nabízí hezké výhledy na panorama dvoutisícovek 
Allgäuerských Alp. Odpoledne sjedeme spodní Isar. Tady široké a ka-
menité koryto lemují písčité břehy s nízkým porostem zakrslých dřevin 
a letitých borovic. Navečer prohlídka soutěsky Leutaschklamm, večer 
pro zájemce grilpárty. 
3. den: ráno přesun do Rakouska na horní Isar. Teče přes hranice mezi 
Rakouskem a  Německem. Svižnější voda, peřejky ve  vápencových 
soutěskách v nádherném údolí Hinterautal. Plavbu končíme v kempu, 
dáme pozdější oběd a vracíme se domů, příjezd do 23:00. 
Nástupní místa: Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Beroun, Plzeň.

STEYR A ENNS
Salzu už znáš? Tak pojeď na ENNS a STEYR.  A co tě čeká? Na ENNS 
větší vlny,  ale pro průjezd bez ztráty kytičky stačí držet stopu a pádlovat. 
A když zrovna nebudeš muset pádlovat, můžeš se těšit z nádherných pa-
noramat NP GESÄUSE. STEYER je menší ledovcová řeka, ale moc krás-
ná. Dříve jsme ji jezdili ještě s Teichlem, ale lepším spojením je ENNS, 
na kterém se dobře rozjezdíme a máme vyrovnanou náročnost obou řek 
WW 2–3. STEYR je trochu víc technický, krásná horská říčka ledovcové-
ho původu a souhra posádky při objíždění „autobusu“ a dalších kame-
nů  bude fakt potřeba. Úsek není dlouhý, ale mákneš si a stojí to za to! 
1. den: navečer odjezd do malého rodinného kempu na ENNS a zůsta-
neme tady tábořit celý víkend. ENNS máme u nosu, přejezdy kolem řeky 
jsou krátké a tak se ráno pohodlně dospíme.
2. den: po snídani přejezd na start. ENNS je tady široká, ale s jasným 
průjezdem mezi kameny. Na rozjetí dáme kratší úsek, pocvičíme a na 

druhou jízdu vyjedeme výš. Začínáme pod nesjízdnými peřejemi Gesäu-
sse. Cestou pak veselý canyoning potokem, který míjíme, protože ústí 
do ENNS. Protéká skalním masívem v úzké soutěsce a vymodeloval ně-
kolik smaragdových lagun, které oddělují skalní stupně vysoké 1–2 m, 
takže spousta zábavy. Večer rozjedeme gril párty.
3. den: ráno máme přejezd na STEYR na 1,5 hodinky. Sjezd začínáme 
pod impozantním vodopádem Stromboding, který si jen prohlédnem 
a nafotíme. Čeká nás jeden hezky sjízdný jez, objetí ohromného balvanu 
uprostřed řeky, kterému se říká „autobus“ a další libůstky. Velmi hezká 
divoká voda WW 3. Zabalíme, na hranice to máme 100 km, takže stíhá-
me Prahu do 23:00.

Německo

Polsko

Rakousko

KÁNOE
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ŘEKY JARNÍ ALBÁNIE
Vymakaný a za 12 let albánských zkušeností dokonale vy-
pilovaný okruh. V Albánii se však raketovou rychlostí staví 
hydroelektrárny, už odpadly dvě krásné řeky, které jsme 
dříve jezdili a bohužel přijdou další a nebude to dlouho trvat. 
ALBÁNIE má od časného jara příjemné počasí. Všechno se zelená a kve-
te, sníh v horách rychle odtává a plní koryta řek. Cesta za albánskými 
řekami vede roklemi jezera Komani, přes sedla Dinárských hor a města 
opředená bohatou historií i chudé horské vesnice. Projedeme územím 
s tichým souhlasem monastýrů i lhostejným dozorem stovek opuštěných 
bunkrů. Albánie je nejryzejší balkánskou zemí, kde vedle skvostů z dob 
osmanské říše stojí i nepřehlédnutelné symboly komunismu, zemí přá-
telských obyvatel, vynikající domácí kuchyně a rozmanitých chutí rakie. 
Je to jedinečná cesta za expedičním dobrodružstvím a  tak ojedinělou 
krásou přírody, že je těžké nalézt v Evropě srovnání. Náročnost: WW 2 
až 3 a zvládnou je vodáci se zkušenostmi z řek jako jsou Salza a jarní 
české řeky. Pro vodáky s menšími zkušenostmi budeme mít raftový člun.
1. den: ráno odjezd na první řeku v Černé Hoře.
2. den: voda na horní TAŘE bývá jen na jaře a tak je tento úsek málo 
známý. Pro nás to bude příjemné protažení a rozpádlování na WW 2 

Kód Termín Cena

607 14. 5. – 23. 5. 14 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3× kemp, tábořiště, monastýry, průvodce, 
zapůjčení vodáckého vybavení (bunda, vesta, přilba, loď, pádlo). 
Nástupní místa: Pardubice, H. Králové, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava.

JARNÍ ŘEKY 
BULHARSKA 
Naprosto pohodový a pestrý výlet do země bohaté kultury a peřejna-
tých řek. Bulhaři  jsou temperamentní, přátelský národ a  své hosty 
s úctou vítají. V každé krčmě se výborně a levně najíte.
1. den: odjezd odpoledne.
2. den: do  krás Bulharska nás uvede Belogradčik, bílé městečko 
obklopené červenými skalami a  opředené legendami. Zastavíme 
i v horské vesnici Čiprovci, která se choulí u paty nejvyššího hřebe-
ne Čiprovské planiny a je vyhlášená výrobou vlněných koberců. Ruční 
technika tkaní se za více jak 3,5 století nezměnila a koberce – kelimy 
jsou vysoce ceněné pro kvalitu a tradiční motivy symbolizující štědrost 
přírody. Čiprovský kelim si můžete v místním muzeu koupit ještě než 
odjedeme nocovat do Čerepišského monastýru. 
3. den: prohlídka jeskyně Ledenika. Splutí kaňonu řeky ISKAR a pěšky 
prozkoumáme i pár bočních skalních kaňonů. 

Kód Termín Cena

606 14. 5. – 23. 5. 14 990 KčAlbánie – Osum

Albánie – Osum

v krásném lesním údolí. Pak se ubytujeme v pěkném kempu s výhle-
dem na řeku a hory Prokletije a vyrazíme na prohlídku města Kolašin.
3. den: sevřeným průlomem tajemné Morači a se zastávkou ve stejno-
jmenném monastýru, dojedeme na řeku CIJEVNU. Splujeme ji skal-
ním kaňonem severních albánských Alp. Krátce se v podvečer zasta-
víme ve Skadaru k výměně peněz a rychlé večeři. Bivak u řeky Dushit.
4. den: trajekt po jezeře Komani – průjezd zatopeným kaňonem upro-
střed fantastických horských partií. Odpoledne splutí spodní VALBO-
NY slepencovým kaňonem se spoustou úžasnými převisů.
5. den: ráno přejezd vyhlídkovou cestou horami Püke a Mirditë. Splutí 
řeky MALIT mezi slepencovými stěnami náhorní plošiny pohoří Kresh-
tës. Spíme v krásném kempu u kostelíka. 
6. den: cestou na OSUM poznáme dvě historické perličky Albánie. 
Hrad Krüje, rodiště národního hrdiny Skanderbega a  slavný Berat. 
Nejkrásnější město, které jako jedno z  mála uniklo socialistickému 
stavebnímu řádění. Noc v kaňonu OSUMU.
7. den: splutí OSUMU kaňonem, který svou krásou směle překonává 
francouzský Verdon. Zubaté kolmé stěny spadají až k vodní hladině 
a v některých místech se skály svírají na šířku lodi a voda se mezi nimi 
svižně žene v početných zákrutách. Přináší stále nové pohledy na stě-
ny masívu a rezonuje ozvěnami vodopádů. Zdaleka nejúžasnější řeka 
Evropy. V podvečer se přiblížíme dále k jihu.
8. den: prohlídka Stříbrné pevnosti v Gjirokastëru z 12. stol. Skvělý 
oběd v naší oblíbené restauraci. Pak už budeme mezi staletými pla-
tany pádlovat v tyrkysových vodách řeky DRINO. Bivak a večírek u ter-
málního pramene volně přístupného po celou noc.
9. den: prohlédneme si kaňon řeky LENGARICËS, jedeme kolem. Kdo 
jste si ji s námi v prvních letech sjel, máte ji. Bohužel teď už je další 
řekou, která se po stavbě přehrady jezdit nedá. Odpoledne plavba po 
VJOSSËS. Přitéká z řeckých hor, vlny a peřeje zdůrazňují úžasnou bar-
vu její vody. Navečer zastávka s výhledy na Ohridské jezero, poslední 
albánská večeře a pokračujeme do ČR.
10. den: dopoledne na 2 hoďky relax v  termálech v  maďarském 
Mosonmagyaróváru, příjezd domů kolem 20:00.

Bulharsko – Tetevenské planiny

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusy, trajekt, 2–3x kemp (ostatní jsou 
tábořiště), vodácké vybavení (bunda, vesta,přilba), loď, pádlo, hydrovak 
na drobnosti (věci převážíme), instruktory, poplatky na Osumu, pojištění 
CK a půjčených věcí. Zdarma: neopren a boty. 
Nástup: Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Brno.

Albánie – Osum

Bulharsko

Albánie

4. den: přejíždíme k Tetevenským planinám nádhernou krajinou pas-
tvin a rozlehlých lesů, občas jen vesničky pastevců, jinak nikdo. Tady si 
splujeme MALKI ISKAR.
5. den: plavba na rychlé říčce BELI VIT, pak se protáhneme při výstupu 
na Gloženski monastýr a navečer už kempujeme u jezera Sopot. 
6. den: pádlování po peřejnatém OSAMU a pak se Údolím růží a ko-
lem ohromujícího památníku revolucionáře, básníka, idealisty a hrdiny 
Christo Boteva přesouváme do nejodlehlejšího pohoří Rodopy. Podve-
černí návštěva Plovdivu a  pak už v  kempu nad Čepelarskou Řekou 
budeme degustovat báječné bulharské speciality.
7. den:  prohlídka nejdelší  rodopské jeskyně Jagonina a  splutí 
řeky  MESTA. Navečer kulinářská výprava do  pískovcových vinných 
sklepů v  Melniku. Pěší výstupy na  okolní pískovcové pyramidy. Ná-
vštěva Kordopulova domu, degustace vína v jeho rozlehlém sklepě.
8. den: splutí rychlé, nádherné a  peřejnaté  STRUMY, kterou napájí 
téměř třítisícové pohoří Pirin. Volný program, relaxace, koupání v léči-
vých minerálních zřídlech města Sandanski. 
9. den: přejezd do NP Rila s  vrcholy přes 2500 m.n.m. V  jeho srdci 
navštívíte Rilský monastýr a dále podle zájmu buď plavba na ČERNÉM 
ISKARU nebo výstup na horu Vitošu (lze i lanovkou). Případně prohlíd-
ka Sofie (kostel Alexandra Něvského, výměna prezidentských stráží, 
trhy, obchůdky, kavárničky). Pokračování v cestě domů.
10. den: návrat do odpoledne.

KÁNOE

36 37

DELŠÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ
ALBÁNIE • BULHARSKO
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LETNÍ ŘEKY ITÁLIE 
A 2 DNY U MOŘE
Furlánsko a hory severní Itálie profrčí turisté při cestě do Benátek 
a na pláže Bibione. Ale kraj ostrých protikladů, kde ze středomořské 
nížiny vyrůstají štíty hor, vás okamžitě uchvátí. Jezera a průzračné 
řeky, památky, horské vesničky a přímořská městečka, to všechno 
máme v letním okruhu a bez nočních přejezdů. Obtížnost řek je WW 
1–2+, takže stačí mít základní vodácké dovednosti a na Drávě je spo-
lečně vyladíme. K moři pro vás vezeme paddleboardy.
1. den: dopoledne odjezd do kempu v Rakousku.
2. den: splutí romantické DRÁVY a odpoledne přejezd horským prů-
smykem Plöckenpass do kempu k jezeru Lago Cavazzo na 2 noci.
3. den: splutí FELLY obřím štěrkovým korytem. Labyrint vodních 
cest, zátočiny, vodní bazény a tyrkysová voda, to je úžasný vodácký 
zážitek. Odpoledne prohlídka středověké katedrály a městečka Ge-
mona del Friuli a návrat do kempu.
4. den: splutí TAGLIAMENTA téměř na hranici dvou světů. Na se-

Fella

Kód Termín Cena

642 17. 7. – 24. 7. 11 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 7× kemp, instruktory, zapůjčení vybavení – loď, 
pádlo, bunda, vesta, přilba, pojištění CK. Neopren: zdarma. Nástupní 
místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Č. Budějovice

Tagliamento

JARNÍ ŘEKY ITÁLIE

Cena zahrnuje: dopravu minibusem, 5× kemp, zapůjčení vodáckého vy-
bavení (bunda, vesta, přilba, loď, pádlo), instruktory. Cena nezahrnuje: 
neopren a neoprenové boty 400 Kč. Vlastní loď: sleva 300 Kč. Nástup-
ní místa: Trutnov, Pardubice, H. Králové, Praha, Písek nebo Benešov 
a Tábor, Č. Budějovice.

Vodácký zájezd na rychlou jarní vodu severní Itálie v oblasti Karnských 
Alp a Furlánska. Sníh tající z více jak dvoutisícových hor zpřístupní i ho-
řejší úseky italských krásek a  to je nejlepší čas na vodáckou výpravu. 
Cestou dáme řeky v Rakousku a tak nás nečekají žádné noční přesuny, 
na vodu půjdeme dobře vyspaní. Min. 14 a max. 16 účastníků a pečovat 
o vás budou 2 profi instruktoři na kajaku. Obtížnost WW 3 až WW 3+.
1. den: odpoledne odjezd do vodáckého kempu v Rakousku, ubytování 
na 2 noci.
2. den: dopoledne ISEL. Vynecháme horní raftové úseky a rozjezdíme se 
v úseku nad Lienzem. Po obědě DRÁVA. Slalomová trať má mnoho pří-
ležitostí k dalšímu trénování techniky jízdy na divoké vodě a také krásné 
výhledy na okolní Alpy Deferegger a Lienzské Dolomity, WW 3. 
3. den: ráno krátký přesun k úpatí nejvyššího vrcholu Karnských Alp 
na  řeku FELLA. Průzračná voda se klikatí v úzkých struhách v ob-
řím korytě z  bělostných oblázků. Spolu s  kulisou okolních více jak 
dvoutisícových hor to bude jedinečný vodácký zážitek. Obtížnost řeky 

Kód Termín Cena

625 8. 6. – 13. 6. 8 790 Kč

Itálie
Itálie

nepřesahuje WW 3. Přesun do kempu u jezera Piava na další 2 noci. 
4. den: splutí PIAVY, svižné horské říčky – peřeje, vlny a válečky WW 3+. Pak 
relax, výšlap v okolí jezera nebo hospůdky a památky, kdo co bude chtít.
5. den: splutí CELINY. Sevřená kaňonem střídá vysoké skalní břehy s ma-
lými plážemi štěrku a oblázků a kamenité dno tvoří skvělé peřeje. Obtížnost 
WW 3, ale některé pasáže budou obzvlášť vypečené. Ještě si prohlédne-
me fascinující přehradu Vajont, známou pro největší přírodní katastrofu 
v novodobých dějinách Itálie a přesuneme se do kempu v Rakousku. 
6. den: splutí GAILU v celém horním úseku. Hluboký lesní kaňon je díky 
své špatné přístupnosti báječně opuštěným místem. Rychlý a  hodně 
peřejnatý GAIL tady tvoří přírodní hranici mezi Karnskými Alpami a Li-
enzskými Dolomity. Návrat domů do 23:00.

veru jsou sněhem zapadané vrcholy Alp a z jihu vane teplý středo-
mořský vzduch s vůní fenyklu a fíkovníků. Dojezd k moři, ubytování 
na 2 noci.
5. – 6. den: relax na zlatých plážích Jadranu. Letovisko GRADO ob-
klopuje úchvatná mořská laguna a  po horkém dni na pláži vám 
úzké uličky a skrytá náměstíčka přijdou vhod. A je víc než jisté, že 
rybí speciality, výtečná pizza a italské presso vynesou vaše chuťové 
pohárky nad hranice blaha. Šestý den navečer přejezd do kempu 
k horskému jezeru Lago di Piave.
7. den: splutí PIAVY mezi Bellunskými a Karnskými Alpami. Přesun do 
kempu v Rakousku, cestou nové výhledy na Dolomity a Vysoké Taury.
8. den: splutí ENNS v horním úseku s výhledy na jižní stěnu Dach-
steinu. Pak už opustíme alpská údolí a do 23:00 jsme doma.
Pozn: neopren využijete na rakouských řekách.

Gemona del FriuliGemona del Friuli

Karnské Alpy

KÁNOE
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Polsko

Slovensko

DunajecČervený kláštor

Dunajec

DUNAJEC, VÁH,  
BIALKA A PRIELOM 
HORNÁDU
Ve srubech s polopenzí

Cena zahrnuje: dopravu, 3× ubytování, 3× polopenzi, zapůjčení vodác-
kého vybavení (bunda, vesta, přilba, barel), loď a pádlo, instruktory. 
Vlastní doprava: sleva 500 Kč. 
Příplatek: neopren a boty 300 Kč. 
Cena nezahrnuje, platí se na místě: splutí Hornádu 10 €. 
Nástupní místa: Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Brno. Svoz z Pra-
hy a Poděbrad po dohodě. 

Kód Termín Cena

604 13. 5. – 16. 5. 7 490 Kč

KŘÍŽEM KRÁŽEM  
SLOVENSKEM 
Sjíždění řek DUNAJEC – HRON – POPRAD – VÁH
Jeden den si od vody odpočineme a dáme si průstup 
„mokrou“ soutěskou Suchá Belá.

Vodácká náročnost je nízká, ale jestli  jedete s dětmi, měli byste umět 
loď spolehlivě řídit. Ale jedeme na Barakách, tak to určitě nebude pro-
blém. Plavbu jako vždycky začínáme nejdřív instruktáží na suchu i na 
vodě, probereme bezpečnou plavbu a všechno co k tomu patří. Jedete 
si sem užít pěknou dovolenou a my to bereme tak, že kromě vody 
chcete poznat také zajímavé věci v okolí. Což je fajn a bude na to čas.
1. den: ráno odjezd do Červeného Kláštora, ubytování v kempu na 2 NOCI.
2. den: jsme v nejnádhernější části Národního parku Pieniny a domi-
nantu celé oblasti, zubaté vrcholy Tri koruny, budete mít jako na dlani.  
DUNAJEC si prořezal cestu vápencovým masívem a vytvořil tady atrak-
tivní kaňon, na pár místech zúžený jen do několika metrů. Plavbu za-
čneme na hranicích s Polskem, v Lysé nad Dunajcom. Na 19 km rychlé 
vody nás čekají dlouhé úseky přehledných peřejek a  neuvěřitelných  
17 krásných meandrů. Plavbu končíme v Lesnici a zpět do kempu snad-
no dojdeme procházkou po naučném chodníku.
3. den: ráno přejedeme na POPRAD a užijeme si hezkou vodu pod vr-
cholky Spišské Magury. Později se stavíme na prohlídku dominanty 
celého kraje, hradního komplexu Spišského hradu a na příští 2 NOCI 
přejedeme do kempu ve SLOVENSKÉM RÁJI. 
4. den: přímo z kempu vyrážíme do Suché Belé, nejkrásnější soutěsky 
Slovenského ráje. Po spoustě lávek, mostků, žebříků a stupaček překo-
náme potok, vodopády a skalní stěny soutěsky s názvy Misové vodopá-
dy, Roklina Misových vodopádů, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, 
Bočný vodopád a Kaskáda. Musíme si přivstat, abychom se vyhnuli da-
vům turistů, ale za ten zážitek to mnohonásobně stojí. Návrat do kempu 
nebo můžete pokračovat v navazujícím okruhu Prielomu Hornádu (pak 
jsou obě soutěsky asi na 9 hodin i s pauzami na sváču, focení, kochání 
apod.). Pokud by bylo povolené splutí Prielomu Hornádu, můžeme ho 
dát, ale záleží na stavu vody (v létě musí občas pršet). 
5. den: ráno přejíždíme do NÍZKÝCH TATER, kde pramení vodácky 
nejznámější slovenská řeka HRON. Teče mezi podhorskou krajinou 
Nízkých Tater a kopců Poĺany, které pak vystřídá rozevřená zvolenská 
kotlina s typickým koloritem slovenského venkova. Plavba svižně ubí-

Vodácký zájezd na jarní řeky Slovenska a Polska s komfortem ubytování 
na jednom místě pro kanoisty a kajakáře. Budeme se pohybovat na nád-
herných místech NP Pieniny a Slovenského ráje. Úseky budeme jezdit 
podle stavu vody a vždycky bude na výběr. Dunajec WW 1 – 2, Bialka WW 
2+, Prielom Hornádu WW 2. Na jarní rozježdění je to krása, ale začáteč-
ník by měl jet na lodi jen se zkušeným zadákem. 
1. den: časně odpoledne odjezd do Haligovců, ubytování ve srubech na 
3 NOCI.
2. den: příjemně se rozpádlujeme na populárním úseku DUNAJCE 
ze Stromowce Wyzne do Kroscienka (Polsko). Projedeme NP Pieniny, 
otevřou se nádherné výhledy na pohoří Pieniny s vrcholem Tri Koruny 
(983 m). Mineme Červený Kláštor a z obou břehů na nás dýchne místní 
folklór. Kdo bude chtít, může dát odpoledne pěší výstup na vrchol Tri Ko-
runy (983 m) cca 4,45 hod a den zakončíme degustací krajových specialit.
3. den: přejezd na BIALKU, která tvoří přirozenou hranici mezi Polskem 
a Slovenskem. Zpěněná voda, nánosy štěrkových prahů, přírodní stupně 
a kamenné lavice. Takže krásné peřeje s mnohými válečky a perfektní 
vodácká zábava. Odpoledne si prohřejeme kosti v termálu a ještě můžete 
přímo z Haligovců vyjít na pěší stezku Heligovské skaly (cca 2 hod).
4. den: balíme a vyjíždíme na splutí Prielomu Hornádu, úzkého kaňonu 
ve skalách, který byl dlouhá léta pro vodáky uzavřen. Nyní splutí omezuje 
už jen stav vody, počet povolených lodí za den a zaplacení poplatku.

há kamenitým korytem, přes malé peřeje a štěrkové prahy. Jezy jsou 
v našem úseku sjízdné kromě dvou, které se přenáší. V blízkém okolí 
řeky můžete vidět hrad Slovenská Ĺupča, renesanční kostel ve Vlkano-
vé a unikátní dřevěný kostel v Hronseku, který je postaven bez jediného 
hřebíku. Ubytování v kempu v Nemecké na 2 NOCI.
6. den:  pokračujeme v plavbě po HRONU a vrátíme se do kempu.
7. den: ráno otáčíme k domovu. Cestou ještě sešplouchneme hezký Do-
mašínský meandr na VÁHU a na dohled hradu Strečno končíme. V ko-
libě utratíme poslední eura za sýrové delikatesty místní výroby a pak už 
jen dokončíme cestu domů. Příjezd kolem půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu, 6x kemp, 6x snídaně, instruktory, vodácké 
vybavení (loď, pádlo, vesta, bunda), pojištění zapůjčených věcí, zákonné 
pojištění CK. Sleva: vlastní doprava 900 Kč.

Kód Termín Cena

649 26. 7. – 1. 8. 10 550 Kč

Suchá Belá

Slovensko

Slovenský ráj

KÁNOE
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ČTYŘI  
RAKOUSKÉ ŘEKY  
NA KÁNOI
Vodácký zájezd na 4 řeky ve dvou regionech, v každém budeme tábořit 
dvě noci. Začínáme od nejsnadnější řeky s obtížností WW 1, další řeka 
WW 2 a končíme na  WW 2+ až jedno/dvě místa WW 3, podle vody.  Na ka-
ždém kroku vás budou provázet nádherné kulisy Chiemgauerských Alp 
a pak jižní svahy Schladmingských Taur. Tady řeky tečou širším údolím 
s alpskými městečky a výhledy na spoustu vrcholů, převyšujících 1500 m. 
Zveme i vodáky, kteří zatím nemají tolik zkušeností s divokou vodou, pro-
tože s pomocí našich instruktorů se snadno všechno naučíte. V každém 
případě tohle je pozvánka na vodácký výlet plný krásně peřejnaté vody 
i pohody. Přesto ale platí, že děti by měly jet pouze se zkušenými rodiči, 
zase tak zadarmo ani tyhle řeky nejsou. 
1. den: dopoledne odjezd do kempu v Rakousku a budeme tady tábořit 2 
noci. Přijedeme sem včas, tak si po cestě pořádně odpočinete.
2. den: začneme vodáckým školeníčkem, na suchu i na vodě probere-
me techniku pádlování a pravidla záchrany. TIROLER ACHE (WW 1) se 
proplétá nádherným kaňonem a  fotogenická místa neberou konce. Je 
ideální na rozjetí. Později odpoledne prohlídka druhé největší zpřístup-
něné jeskyně v Evropě Lamprechtshöle. (Současně je nejdelší průchozí 
jeskyní na světe – 51 km). Nahlédneme do nitra skalního komplexu, na 
kterém překonáma výškový rozdíl 70 m pomocí chodníků a 392 schodů. 
Jeskyně je monumentální a dokonale nasvícená, krásný zážitek, který by 
vám nesmí chybět.
3. den:  ráno se projdete kolem přírodní slalomové tratě LOFER-
SCHLUCHT  a  my zatím připravíme lodě. Brzy po startu údolím SAA-
LACHU přijde úsek souvislých, širokých peřejí, které si můžete jet kudy 
chcete. Tím se ale nenechte ukolébat, protože příští zatáčky budou chtít 
rychlost a správný nájezd. Budeme si tady zdokonalovat techniku jízdy 
a máme čas i na pauzu se skoky a koupáním v laguně skalní průrvy. Na-
večer přejíždíme do kempu v Tamswegu a zůstaneme tady zase na 2 noci.
4. den: ráno přejedeme na TAURACH. Říčka protéká starou dřevěnou 
navigací z počátku minulého století a často vás překvapí nečekaný jízek, 
nebo stupeň. Pomyslnou třešničkou je kaskádovitý, sedm metrů vysoký 

Kód Termín Cena

601 30. 4. – 9. 5. 15 990 Kč

ŘECKO NA KÁNOI, 
RAFTU, KAJAKU
Duben je pro vodáka ta správná doba, kdy vy-
razit k Řekům na návštěvu. Přestože nás bude 
zajímat hlavně co kde jak a jak hodně teče, nepřehlédneme žádnou 
z přírodních krás ani památek severozápadního Řecka. Celou cestu 
nás provází pozůstatky antické minulosti od starověkých mostů až 
po skalní kláštery Meteory. Pěšky projdete kaňonem Vikos, uvidíte 
starověkou Ioanninu. Všechno doladí gastronomické speciality kraje 
podávané s tradiční pohostinností.
Pomalé přejezdy mezi řekami po úzkých silničkách určitě vykoupí pře-
krásné pohledy na rozkvetlá horská úbočí pod vrcholky hor a spousta 
skvělých zážitků. Můžete jet i na raftu.

Cena zahrnuje: dopravu minibusem, 4× kemp, vybavení (bunda, 
vesta, přilba, loď, pádlo), barel na drobnosti (věci vám převážíme), 
instruktory. Zdarma: zapůjčení neoprenu a neoprenových bot. 
Nástupní místa: Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, 
Praha, Jihlava, Brno, Bratislava

1.–2. den: odjezd dopoledne do Skopje v Makedonii. Tady si zajezdí-
me na slalomovém kanále Matka, projdeme historickou část města. 
Dokončíme cestu do ŘECKA na soutok řek VENETIKOS a ALIAKMON.
3.–4. den: pádlujeme na obou řekách, celkem tři nádherné úseky. Pře-
sun do Ioanniny, hlavního města oblasti Epiros. Zatáboříme v kempu 
na 2 příští noci.
5. den: pěší výlet v severozápadní části pohoří Pindos úchvatným ka-
ňonem Vikos. Dostalo se mu zápisu do Guinessovy knihy rekordů pro 
poměry šířek a výšek skalních stěn a věží. Jedinečné panoramatické 
pohledy z vyhlídek.
6.–7. den: prohlídka starověkých památek Ioanniny a pak řeky ARACH-
TOS, KALARIKTIKOS a  v  záloze ještě máme ACHELOS. Přesun do 
kempu v Meteoře.
8. den: pádlujeme na PINOSU. Prohlídka monumentálních věží Meteory.
9.–10. den: v MAKEDONII splutí RADIKY, koupačka v termálu a pokra-
čování v cestě domů, příjezd navečer.

a hlavně velmi dobře sjízdný jez, ukončený klidnou lagunou. Kdo chce, 
může ho ale přenést. Po obědě hladce vplujeme do MURU a využijeme 
malé písečné pláže se skalkou a lagunou ke skákání a dovádění. Návrat 
do kempu, pro zájemce grilování, aquapark apod.
5. den: další úsek MURU s rychlejší vodou a nečekanými stupni v málo 
přehledných zatáčkách, ale většinou jsou za nimi zase klidná místa na 
pochytání lodí posádek, které se nechaly ukolébat malebnými výhledy do 
kraje. Návrat domů do 23:00.

Kód Termín Cena

618 2. 6. – 6. 6. 6 990 Kč

640 12. 7. – 16. 7. 6 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4x kemp, instruktory, vodácké vybavení (loď, 
pádlo, vesta, bunda, přilba), pojištění zapůjčených věcí, zákonné pojiš-
tění CK. Příplatek: neopren a boty 300 Kč. Sleva: vlastní doprava 700 Kč.

Tiroler Ache

Tiroler Ache

Rakousko

Řecko

Venetikos

KÁNOE
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REGA A VYLODĚNÍ  
NA BALTU 
Ukaž nám jediného vodáka srdcaře, který by alespoň jednou v životě 
nezatoužil sjet řeku až do moře, a my sníme svoje neoprénové ponožky. 
Jenže to není snadné. Vltavu si až do moře nesjedeš, a i to Labe, kte-
ré si přivlastní vltavskou vodu u Mělníka, ústí do moře v místech, kde 
kouzlo romantiky zrovna nedýchá. Jinak je to ale u polské říčky REGA. 
Ta tě po týdnu pěkné plavby západopomořanským vojvodstvím, kraji-
nou jezer a lužních lesů, doveze až na písečnou pláž Baltského moře. 
Na REGE se spí mimo vesnice a města na pěkných tábořištích s připra-
veným ohništěm, u moře pak v kempu. A vodácký sen je splněný.
1. den: dopoledne odjíždíme do Polska na start plavby. I s přestávkami 
na čerpačkách tady jsme do 19 hodin.
2.–5. den: příprava na plavbu není složitá, protože věci převáží autobus. 

Kód Termín Cena Cena do 15 let

653 6. 8. – 15. 8. 12 950 Kč 12 450 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ ŘEKY 
LITVY NA PLASTOVKÁCH

Cena zahrnuje: dopravu, 1 kemp, vstup a permit na Úle, (ostatní jsou 
tábořiště), instruktory, loď, pádlo, vodáckou bundu, vestu, barel na 
drobnosti. Nástupní místa: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Jaro-
měř, Náchod.

Zveme vás na nádherné a zatím téměř neobjevené litevské řeky. Do míst, 
která jsou téměř bez lidí. Začneme západně od Kaunasu na Dubyse, ma-
jestátní řece sevřené ve strmých kopcích a hlídané starobylými hradiš-
ti. Poplujeme po Šventoji, plné různých druhů kachen a  jiných vodních 
ptáků. V národním parku Dzúkija se v borovicových lesích ukrývají hned 
3 krásné řeky a mimo to je tato největší chráněná krajina domovem 50 
druhů savců, více jak 200 druhů ptáků a vyhlášeným houbařským rájem. 
Výlet do Litvy je pro každého, kdo miluje pobyt a  táboření v nedotčené 
přírodě, chce si odpočinout od každodenního stresu a nechce být omezo-
ván spoustou lidí kolem sebe jako na českých řekách. Díky nenáročnosti 
litevských řek se mohou přidat i začínající vodáci. Jedeme hodně daleko, 
ale cestu tam a zpět rozdělíme 2 řekami v Polsku a tak jedeme bez noč-
ních přesunů.
1. den: ráno odjezd, nonstop přejezd k řece ROSPUDA v Polsku.
2. den: po snídani sjedeme ROSPUDU a dojedeme zbytek cesty do 

Litvy k řece DUBYSA a jejímu přítoku Kražante.
3. den: plavba po KRAŽANTE a DUBYSE. Nekonečné meandry a po-
hoda na hranicích Kaunaského a Šiauliaiského kraje. Odpoledne vý-
let na slavné poutní místo Hora křížů.
4. den: odpočinek od pádlování a  přejezd na řeku ŠVENTOJI. Ces-
tou zastávka na prohlídku středověkých uliček Kaunasu a ochutnání 
místních specialit.

Merkys

Kražante

Stačí, když si do hydrovaku zabalíme náhradní oblečení, svačinu a pití. 
Nejdelší denní etapa měří 19 km a celkem jich ujedeme 63. Obtížnost 
REGY je ZW, takže nízká. Tím pádem se mohou přidat i začínající vo-
dáci a rodiče s dětmi. Úplně stačí, když milují táboření a pobyt v pří-
rodě. Stejně jako vždycky zahájíme plavbu vodáckou instruktáží na 
suchu i na vodě, aby i nezkušení věděli jak na to.
První dny plavby se ztratíme v mělkých lesních údolích. Jednu pře-
hradu překonáme autobusem. Podnikneme výlet v přírodní rezervaci 
Rekowa, kterou proplouváme. Objedeme Rejowické jezero a nížinou 
krajinou se přiblížíme přímořské oblasti. Pátý den už spíme v kempu 
u moře. 
6. den: procházkou to máme kousek na písečnou pláž. Nebo můžeš 
sednout do lodi (je to jen necelé 2 km), projet přístavem a třeba ještě 
kousek po moři a vyhlédnout si místo na pláži jen pro sebe.
V maríně to tady žije. Vyhlídkové terasy, výletní hospody jedna ved-
le druhé, ryby na všechny  způsoby a spousta dalšího dobrého jídla. 
Strávíme tady celý den a večer odjíždíme domů.
7. den: návrat ráno kolem 8 hodiny.

Kód Termín Cena Cena do 15 let

641 17. 7. – 23. 7. 9 950 Kč 9 450 Kč

5. den: plavba po ŠVENTOJI, 16 km vodního safari. Odpoledne pro-
hlídka vodního hradu Trakai, nejvýznamnější litevské památky, sídla 
středověkých vládců.
6. den: řeka MERKYS pramení v Bělorusku, ale na území Litvy už je to 
pořádná řeka. Svým příjemným spádem tvoří lehoučké peřejky a pod 
lodí se prohání pstruzi a okouni. Břeh patří chráněnému krajinnému 
parku. Pastva pro oči i duši.
7. den: řeka ÚLA. Na kráse přitvrdíme. Snad nejkrásnější litevská 
řeka protéká rozsáhlým územím lesů a písečných dun jménem Gudų 
giria neboli „Prales Bělorusů“. Kdo by nechtěl jet řeku, která si razí 
cestu mezi dunami navátého písku...! Poslední nákupy suvenýrů v lá-
zeňském Druskininkai.
8. den: ráno přejíždíme do Polska a odpoledne splujeme WARTU.
9. den: ráno zabalíme a dokončíme cestu domů. Návrat odpoledne.

Hora křížůÚla
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Baltské pobřeží
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Cena zájezdu zahrnuje: dopravu, 5× kempy u řek, 2× kemp u moře, 
zapůjčení vodáckého vybavení (samovylévací loď 2–3místná, pádlo, 
vesta), instruktory. Cena nezahrnuje: fakultativní výlet lodí s  fish 
piknikem do NP Kornati 200 Kn, vstup do přírodního parku Zrmanja 
70 Kn.
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Kolín nebo Poděbrady, 
Praha, Humpolec, Jihlava, Brno

KRASOVÉ ŘEKY 
CHORVATSKA 
A 2 DNY U MOŘE

Jeden z nejoblíbenějších letních zájezdů na nejlepší chorvatské řeky 
jezdíme už 18 let, tak zaznamenal i několik inovací a mrkněte se, jak 
je dobře vyladěný. Plavba po krasových řekách Chorvatska je jedineč-
ným zážitkem. Snad nikde jinde nevytvořila eroze vápencového pod-
loží kaskády, stupně a vodopády tak neuvěřitelné krásy. Navíc spojení 

průzračné vody, zelené vegetace, skal a slunečného počasí vyvolává 
dojem malého ráje. Sjíždíme skokánky od  20 cm až po  2 m stupně  
a žádné obavy, hupnete rovnou do průzračných tůní. Trochu lenošení 

Řeky MREŽNICE – KORANA – UNA – ZRMANJA
2 dny na nejkrásnější řece Chorvatska
2 dny v kempu u moře
Kaskády, vodopády a fantastické koupání

Kód Termín Cena Cena do 15 let

643 17. 7. – 25.7. 11 990 Kč 10 990 Kč

657 14. 8. – 22.8. 11 990 Kč 10 990 Kč

Korana

u moře a pulzující život přímořského střediska Biograd na Moru nebo 
výlet lodí do ostrovního světa Národního parku Kornati s fish pikni-
kem vaše pádlování příjemně doladí. A ještě to není všechno, protože 
na závěr si sjedete indiánskou Zrmanju s filmovými vodopády.
1. den: dopoledne odjezd do nového, velmi příjemného kempu v Chor-
vatsku a zůstáváme tady na 2 noci.
2. den: celodenní plavba po KORANĚ údolím opuštěných mlýnů. Vytéká 
z Plitvických jezer a tak je dokonale průzračná, ostatně jako všechny 
krasové řeky. Sjíždění stupňů a skokánků, pod nimi je v lagunách nád-
herné koupání, tak nespěcháme a končíme až v pozdním odpoledni.
3.–4. den: prohlídka skanzenu vodních mlýnů a Slunjčických vodopádů 
a za chvíli jsme na MREŽNICI. Užijeme si jí 2 dny. Spíme tady v kem-
pu a tak máme hezky po ruce oba úseky řeky. MREŽNICE má spoustou 
sjízdných stupňů a průskoků. Potkáme 7metrový vodopád a můžeme si 
z něho skočit do nádherné tůně. Uvidíte vodní želvy a další živočichy typic-
ké pro tuto oblast a využijeme všech úžasných míst pro relax a koupání. 
MREŽNICE patří mezi nejhezčí vodácké trasy Chorvatska. Krátký přesun 
do Bosny, prohlídka historických památek a dokoupení potravin v Bihači. 
5. den: celodenní splutí UNY. Nádherná říčka, spousta peřejek a vý-
hledy na pozůstatky bývalého opevnění a hrad Ostrožac. Přesun do 
Biogradu na Moru a ubytování v kempu 150 m od moře na příští 2 noci. 
6.–7. den: volno na plážích, prohlídky památek a  fakultativně celo-
denní plavba výletní lodí mezi ostrovy NP Kornati s fish piknikem.
8.–9. den: pádlování přírodním parkem Zrmanja. Smaragdová voda 
a proslulé vodopády ve slunečném údolí. Některé scény slavných ma-
yovek se točily právě tady a nemůže být lepší rozloučení s krasovými 
řekami Chorvatska. Po plavbě si tady ještě užijeme relaxaci a koupá-
ní, dáme večeři. Odjíždíme odtud až po západu slunce.
Příjezd do Česka 9. den ráno.

Mrežnice

Korana

Mrežnice

Chorvatsko

Korana
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Kód Termín Cena Cena do 15 let

660 20. 8. – 29. 8. 13 990 Kč 12 990 Kč

Verdon

Cena zahrnuje: dopravu, 6× kemp, 1× kemp v  kaňonu, turistický 
voucher, instruktory, zapůjčení vodáckého vybavení (vesta, loď, pádlo, 
hydropytel na bagáž do kaňonu Ardéche). Nástupní místa: Pardubice,  
H. Králové, Poděbrady, Praha, Beroun, Plzeň.

ŘEKY NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
KAŇONŮ FRANCIE
2 dny plavba lesním údolím ALIERU
2 dny plavba kaňonem TARNU
2 dny plavba kaňonem ARDÉCHE 
1 den kaňonem Verdonu na lodi nebo pěšky 
Relax a koupání u moře v SAN REMU

Na konci srpna se nadupané francouzské řeky a kempy uvolní, historic-
ké památky se vylidní a venkovské silnice se už dají projet. Prázdninová 
atmosféra ale trvá, skalní kaňony jsou prohřáté sluncem a  počasí je 
stálé. Náročnost řek je od ZW do WW 1–2 a jezdíte-li české řeky, zvlád-
nete i ty francouzské. Etapy jsou do 15 km a tak je dost času vstřebat 
atmosféru středověkých městeček, vesnických trhů, krámků s levandu-
lí, prostě všudypřítomnou pohodu Francie.
1. den: odjezd v pátek odpoledne a noční přejezd do Francie. 
2.–3. den: 2 dny pro ALIER ve  Francouském středohoří, nejkrásněj-
ší vulkanické krajině kontinentální Evropy. Lehké peřejky, sjízdné jezy 
i klidná hladina, ve které se zrcadlí kromě neobyčejných skalních masi-
vů i historické památky. 
4.–5. den: 2 dny pro plavbu úchvatným kaňonem TARNU. Kamenné ves-
ničky vtěsnané mezi příkré skály, spojené s okolním světem románský-
mi mosty nebo lanovkami a druhý nejvyšší most světa. Voda je dokonale 
průzračná, pod hladinou se vyhřívají parmy, nad hlavou krouží orlosupi.

6.–7. den: dva dny pro ARDÉCHE zahájí průjezd skalní brány  PONT 
D´ARC, přívětivé peřejky a spousta koupání v přísně chráněné krajinné 
oblasti. Večerní grilovačka a noční bivak v kaňonu. Dokončení plavby. 
Prohlídka Avignonu: Papežský palác a středověké centrum, katedrála 
Notre–Dame–des–Domes, s pozlacenou Madonou a most St–Bénezet 
z 12. století. Z původních 22 pilířů se dochovaly pouze 4, přesto je most 
z písničky Sur le Pont d´Avignon dominantou města.
8. den: GRAND KAŇON VERDON, velkolepé dílo přírody a druhý nejhlubší 
kaňon Evropy. Na výběr: a) splutí horního úseku VERDONU – nejrychlejší 
voda zájezdu, větší vlny a peřeje. Jedna technická soutěska – lze přenést. 
Odpoledne trasa po vyhlídkách kaňonu a pozorování orlů. b) kdo nebude 
chtít na vodu, může jít kaňonem pěšky po Martelově cestě (cca 7–8 hod.).
9. den: domů jedeme přes Azurové pobřeží a celé odpoledne budeme 
relaxovat u moře na plážích v San Remu. Večer prohlídka hradu Deva-
chan a historických uliček. Noční přejezd domů.
10. den: příjezd ráno.

KRASOVÉ ŘEKY  
BURGUNDSKA-FRANCHE-COMTÉ 
Francie a Švýcarsko
Nově vymazlený zájezd pro milovníky Francie. 
K  našemu tradičnímu výletu jsme přidali ještě 
další dvě kouzelné řeky, obě ale pořád v úžasném 
kraji JURA v oblasti Burgundska-Franche-Comté. 
Typický francouzský venkov s  honosnými statky 
a vinicemi, starobylé hrady posazené na příkrých skalách dohlížejí na 
krasové říčky v údolích. Břehy spojují románské mosty, po kterých tu 
a tam přeběhne stádo krav. Všude vládne klid a pohoda. Krajina, která 
se zapíše hluboko do srdce. Náš vodácký výlet sem je nenáročný, řeky 
jsou vlídné, proložené spoustou pěkných, ale pohodových peřejí. Zvlád-
nou ho i začátečníci. Přejezdy mezi řekami jsou krátké a ani dojezdová 
trasa z ČR není dlouhá, jedeme jen na kraj Francie.
1. den: dopoledne odjezd do Francie na tábořiště u řeky. 

Cena zahrnuje: dopravu, 5× luxusní kemp (1× je tábořiště), instrukto-
ra, zapůjčení vodáckého vybavení (vesta, bunda, loď, pádlo, soudek). 
Nástupní místa: H.Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Plzeň.

Kód Termín Cena Cena do 15 let

638 4. 7. – 11. 7. 11 950 Kč 10 950 Kč

2. den: splutí řeky OGNON. Ideální říčka na rozjetí. Poplujeme lesním 
údolím, pastvinami i venkovem. Plavbu nám zpestří sjízdné kamenné 
prahy a jízky. Voda v OGNONU bývá jako kafíčko a svádí ke koupání. Řeka 
mimo jiné slouží i  jako napajedlo všudypřítomných montbéliardských 
kravek. Z jejich mléka se vyrábí skvělý sýr Comté. Přejedeme na LOUE 
a ubytujeme se na 3 NOCI.
3. den: pěší výlet (3 hod) k vyvěračce LOUE a kaňonem podél nesčetných 
kaskád dojdeme na start první etapy. Tady krasové prahy tvoří peřeje, 
sjedeme i pár jezů, pod lodí uvidíte spoustu ryb a okouzlí vás pohledy 
na kamenné vesnice. V podvečer  vyjedeme serpentinami na Belveder, 
jsou odtud fascinující výhledy do celého údolí LOUE.
4. den: druhá etapa na LOUE začíná pod květinovými balkóny Ornans, 
ale za městem se řeka zase vnoří do lesních roklí, zvlněných pastvin 
a ve svižném tempu plyne až k hradu Clernon. Pěšky se pak podívá-
me k  vyvěračce řeky LISON. Ve městě Ornans se každý zabaví podle 
sebe (muzeum francouzského krajináře Gustava Courbeta, památ-
ky, hospůdky a  kavárničky nad řekou) a  večer se vrátíme do kempu.
5. den: třetí etapa po LOUE. Tentokrát se zařezává do strmých stěn vá-
pencového kaňonu pojmenovaného mezi vodáky Malá Kanada. Silnice 
se ztratí daleko v kopcích a tak kolem řeky potkáme jen pár kouzelných 
francouzských statků. Oblastí pohoří JURA pak přejíždíme do kantonu 
Champagnole. Ubytování v kempu na další 2 NOCI.
6. den: říčka AIN má dva krásné úseky v krajině vápencových kaňonů. 
Všudypřítomné belvedéry dohlíží na řeku z uctivé výšky. Cestou kolem 
řeky navštívíme nějakou pěknou vyhlídku a ochutnáme místní delika-
tesní uzenou šunku. Odpoledne výlet do jedinečného údolí k návštěvě 
„Sedmi kaskád Hérrisonu“.
7. den: dopolední přesun na DOUBS. Protéká malebným údolím lesů 
a horských pastvin a v místě naší plavby tvoří francouzsko – švýcarskou 
hranici. Užijeme lehké peřejky a koupání v opuštěné krajině. Táboříme 
ve Švýcarsku v malé vesnici u řeky.  
8. den: dnes má DOUBS častější peřejky, koryto se točí a jehličnaté lesy 
jsou bez konce. Plavbu končíme ve starobylém městečku s krásným ro-
mánským kostelem. Návrat domů kolem půlnoci.
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BOSENSKÉ KRASOVÉ 
ŘEKY A DVA DNY U MOŘE
Trebižat – 3 dny Neretva – indiánská Zrmanja a moře
Kulturní a přírodní skvosty Balkánu
Vodácký zájezd vyladěný k dokonalosti a každoročně prověřovaný...
1. den: odjezd dopoledne do Bosny a Hercegoviny.
2. den: dopoledne relax u ohromujících KRAVICKÝCH VODOPÁDŮ. 
Tvoří 120 m široký půlkruhový zlom na řece TREBIŽAT. Voda padá 
z výšky až 30 m a tvoří nádherné místo se spoustou zeleně a skvělým 
koupáním. Odpoledne splutí TREBIŽATU labyrintem přírodních ka-
nálů a travertinových splazů. Mírně tekoucí říčka má zajímavé okolí, 
podle místních úplné safari a dojedeme po něm až na tábořiště.
3. den: první etapa po NERETVĚ, na lodi projedeme Mostarem až za 
unikátní most „skokanů“. Prohlídka historické části Mostaru se spous-
tou orientálních krámků, kde koupíte všechno od šperků po šavle. Pře-
jezd do kempu na BORAČKO JEZERO a zůstaneme tady na 2 noci.
4. den: druhá etapa po NERETVĚ, pak se vrátíme do kempu na pláži je-
zera. Obklopují ho hory a neprostupná zeleň, přirozené prostředí mnoha 
druhů dnes už vzácných rostlin a živočichů.
5. den: třetí etapa po NERETVĚ. Dnes vstoupíte do vápencového kaňo-
nu.Na pár místech se rozestoupí jen na 2 metry a ústí do něho několik 
krasových vyvěraček. Ty stékají, padají a tryskají z různých děr a otvorů 
ve stěnách. Sem se dostanete jedině na lodi a tohle bude určitě patřit 

Zrmanja

Cena zahrnuje: dopravu, 5× kemp, 1× tábořiště, instruktory, zapůjčení 
vodáckého vybavení (bunda, vesta, loď, pádlo). Cena nezahrnuje: po-
platek na Zrmanje 50 Kn, na Neretvě 5 €. Nástupní místa: Pardubice, 
H. Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno. 

i vašim k nejlepším zážitkům. Přesun k moři na 2 noci. 
6. den: jsme v přímořské OMIŠI.Výhodou našeho kempu je poloha kou-
sek od centra a doslova na pláži. Všude je to jen pár kroků do hospůdek 
a kavárniček v úzkých kamenných uličkách a prodávají tady nejvyhláše-
néjší zmrzlinu na pobřeží. OMIŠ tísní strmé stěny pohoří Mosor a ještě ji 
půlí řeka Cetina, její ústí budete přecházet, ať už půjdete kamkoliv. A jak 
si Cetina probojovávala Mosorem svou cestu k moři, vytvořila v Mosoru 
fantastický a téměř kolmý kaňon, který se táhne až k pláži. To všechno 
dohromady dává místu jedinečnou atmosféru. A pokud se navečer vy-
škrábete na pirátskou pevnost nad zálivem, budete souhlasit.
7. den: ani dnes nemusíte jen lenošit, protože pro vás vezeme pad-
dleboardy, dá se půjčit skútr a vyjet serpentinami ve skalách na další 
úžasné vyhlídky, výletní lodí s obědem a vínem vyrazit na Brač nebo 
motorovou lodí do nitra kaňonu. Po obědě odjíždíme a navečer už se 
budeme koupat na nádherném místě u vodopádů na ZRMANJE.
8. den: plavba přírodním parkem po ZRMANJE neboli Rio Pecos (souboj 
na kánoích Old Shatterhanda s Inču-čunou). Poslední koupání, v kempu 
ještě poslední večeře a na noc odjíždíme domů.
9. den: příjezd do ČR ráno kolem 9 hodiny.

Kód Termín Cena dospělí Cena do 15 let

639 10. 7. – 18. 7. 12 990 Kč 12 450 Kč

Neretva

TOP ŘEKY UNA, SANA  
A VRBAS, BOSNA 
Severozápadní cíp Bosny a Hercegoviny, oficiálně 
Unsko–Sanský kanton leží v krasové krajině v blízkosti Plitvických jezer. 
A právě tady je pár skvělých řek v málo přístupných údolích, na které vás 
zveme. Travertinové prahy tvoří různě vysoké peřeje a propěněná voda pod 
vodopády působí jako přírodní bublinkové lázně. Při letních stavech řeky 
nejsou náročné, ale přesto potřebujete mít na lodi jistotu a zkušenosti. 
Pak si to tady perfektně užijete, protože průzračná peřejnatá voda, přá-
telští Bosenci, historie a vynikající lokální kuchyně zaručují skvělé zážitky.
1. den: ráno odjezd do BOSNY k řece UNĚ.
2. den: splutí prvního úseku UNY. Spousta krásných pláží zve ke koupání 
a tak jsou její břehy oblíbeným piknikovacím místem. Narazíme na skokan-
ské můstky i houpačky nad vodou. Odpoledne se stavíme v Bihači na pro-
hlídku města a nákup a přesuneme se do přírodního parku Štrbački Buk.
3. den: z kempu se vydáme na cestu opuštěným kaňonem na chorvatsko-
-bosenské hranici. Lodě přeneseme jenom kolem monstrózního 25met-
rového vodopádu, do kterého se UNA v celé své šíři řítí. Než se dostaneme 

Kód Termín Cena

634 1. 7. – 6. 7. 8 790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusy, 4x kemp, instruktory, vodácké vybave-
ní (bunda, přilba, vesta, loď, pádlo). Zdarma: neopren. Nástup: H. Králové, 
Pardubice, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno.

Bosna
a Herceg.

Bosna
a Herceg.

zpět do civilizace čeká nás hodně zábavných peřejí. Z  řeky vystoupíme 
u skvělé hospody a před přesunem do dalšího údolí se tady ještě dobře 
najíme. Večer návštěva městečka Ključ a starého hradu vysoko nad řekou.
4. den: průjezd hlubokého kaňonu řeky SANY. V první části budou krasové 
peřeje skryté ve skalní průrvě Dimitorského pohoří. V druhé části se údolí 
otevře a projedeme malebným bosenským venkovem. Z kánoí vysedáme 
přímo u rybí restaurace. Zdejší porci pstruha mají problém spořádat i nej-
větší jedlíci. Poté přejíždíme na VRBAS, cestou zastavíme na prohlídku Jajce. 
Město ze 14. stol. se kromě jiného pyšní krasovými vodopády přímo v centru.
5. den: řeka VRBAS s impozantní peřejí Bjeli buk prověří vodácké zku-
šenosti i odvahu, protože hned obří vstupní vlna nenechá na nikom nit-
ku suchou. Ale je to TOP, který nebudete chtít vynechat. Poslední bo-
senská bašta, poslední nákupy jídla na cestu domů a navečer vyrážíme.
6. den: příjezd dopoledne.

Mostar Bosenský venkov

Zrmanja

KÁNOE

50 51
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DELŠÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ
BOSNA A HERCEGOVINA
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Kód Termín Cena

649 23. 7. – 1. 8. 14 590 Kč

Tara

Tara

Soutěska Via Mala

Isar

Cena zahrnuje: dopravu, 5× kemp, 2× tábořiště, instruktory, zapůjčení 
vodáckého vybavení (bunda, vesta, přilba, loď, pádlo, vodotěsné hydro-
pytle na  bagáž). Neopren a  boty zdarma. Cena nezahrnuje: poplatky 
Taře 50 €. Nástupní místa: Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, 
Brno, Bratislava.

TARA, ŘEKA SNŮ 
Colorado starého kontinentu na kánoi nebo raftu
Bosna Hercegovina a Černá hora se vám za návště-
vu odvděčí nezapomenutelnými zážitky na pohostin-
nost a přívětivost místních lidí, na krásy horské přírody a rozmanitost ne-
spoutaných řek. A právě za nejlepšími řekami tohoto koutu Balkánského 
poloostrova se vydáme. Jezdíme sem už přes 12 let a proto vám může-
me a umíme nabídnout to nejlepší. Můžete jet na kánoi nebo na raftu.
1.–2. den: odjezd ráno do Bosny. Splutí krasové řeky UNA kaňonem 
Velika Grmuša. Peřeje v průzračné vodě tvoří četné travertinové stupně  
a modrozelené tůně vás zlákají ke koupání. Prohlídka hradu Ostrožac.

ŠVÝCARSKÉ LETNÍ  
ŘEKY NA KÁNOI, KAJAKU
Vyberte si kanoi, kajak nebo miniraft pokud jste 3 a nejméně jeden 
z vás je zkušený. V létě ztratí švýcarské řeky dravost, obtížnost se 
ustálí na WW 2–3 (+). Pokud jezdíte Salzu a  podobné řeky, budete 
tady jako ryba ve vodě. Švýcarské Alpy vás ohromí, stylové vesničky 
uprostřed pastvin okouzlí a stejně tak Bellinzona se třemi gotickými 
hrady nebo lázeňský Schuol. Na obou místech táboříme v komfort-
ních kempech. Čekají nás přejezdy dvou horských sedel, canyoning 
ve skalním labyrintu.
1. den: odpoledne odjezd do kempu v Rakousku, spíme tady 2 noci.
2. den: na LECHU se v mírných vlnách rozpádlujeme a budou nás prová-
zet výhledy na Hornbachtal, pohoří tvořené dvouapůl tisícovými vrcholy.
3. den: přesun do Švýcarska a plavba na spodním VORDERRHEINU 
impozantním švýcarským Grand Canyonem. Později pěší prohlídka 
strašidelné skalní průrvy Via Mala. V dějinách byla Via Mala neboli Zlá 
cesta pro obchodní karavany nejnebezpečnějším úsekem při přechodu 
Alp. Ubytování v kempu na 2 noci.

Kód Termín Cena

650 26. 7. – 1. 8. 12 950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 6× kemp, instruktory, zapůjčení vybavení 
(bunda, vesta, přilba, loď, pádlo, soudek). 
Příplatek: neopren a boty 500 Kč. Nástupní místa: Hradec Králové, 
Pardubice, Poděbrady, Praha, Beroun, Plzeň.

4. den: svižná plavba ve vlnách horské MOESY napájené sněhy pasu San 
Bernardino a končíme v kempu. Odpoledne vyjedeme kolem jezera Ma-
ggiore na canyoning ve skalním labyrintu říčky Maggia, což je naprosto 
fantastická záležitost a nezapomenutelný zážitek. Večer prohlídka Bel- 
linzony, potulování po hradbách třech hradů, hospůdky a kavárničky.
5. den: přesun serpentinami San Bernardino Pass (2065 m), fotoge-
nické vyhlídky a otužilecký bobřík v  jezírku. Ke splutí horního HIN-
TERRHEINU nasedáme ve výšce 1600 m, takže to bude rychlá plavba. 
6. den: splutí INNU v úseku Martina Schlucht. Už jste pěkně rozjež-
děný, tak si krásně užijete rychlý proud i velké vlny pod velikány Enga-
dinského pohoří. Odpoledne prohlídka a případně nákupy bezcelního 
království Val Shamnau a přesun do Německa.
7. den: splutí říčky ISAR. Okolí tvoří písčité pláže, zakrslé dřeviny a letité 
borovice, a tak se kraji říká také Bavorská nebo Německá Aljaška.

3. den: krátká zastávka v Bihači na prohlídku a kávičku z džezvy. Se-
vřeným skalním kaňonem sjedeme parádní bosenskou SANU. 
4. den: splutí VRBASU. Za sebou jdou vyhlášená dlouhá peřej Biely 
Buk (WW 3+), mírnější peřeje v  Grebenské a  Zvečanské soutěsce  
a všechny vám přinesou úžasné zážitky. 
5. den: přesun do NP DURMITOR. Prohlídka Sarajeva, noc v kempu 
horského střediska uprostřed nádherných panoramat. 
6. den: pěší výlet na nejkrásnější vyhlídky Durmitoru. Dokoupení zásob, pří-
prava bagáže na splutí Tary a k večeři mohou být delikátní pečení pstroužci.
7.–9. den: třídenní expediční plavba kaňonem TARY, 68 km vody jen 
s minimálním pádlováním, slunění, koupání a obdivování pohádkové 
přírody. Po kolmých stěnách letí vodopády, tříští se krasové vyvěračky  
a stékají prameny. Všechno kolem se modrá vodou nebo zelená ve-
getací. Devátý den jsou poslední peřeje TARY dobrodružným rozlou-
čením s řekou i kaňonem. Ještě poplujeme kousek dál a ve vodách 
DRINY už končíme. Poslední balkánské jídlo a jedeme domů.
10. den: návrat domů dopoledne. 

Tara

Vorderrhein

Bosna
a Herceg. Švýcarsko

KÁNOE
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DELŠÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ
BOSNA • ČERNÁ HORA • ŠVÝCARSKO
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Krka

Korana

Soutěska Vintgar

KRASOVÉ ŘEKY  
SLOVINSKA  
A 2 DNY U MOŘE
Sjíždění krasových řek a  relax na plážích ISTRIE. Všechny 
noci jsou v kempech a přidali jsme ještě jednu řeku. Řeky ne-
jsou obtížné, většinou WW 1–2. 
1. den: dopoledne odjezd do Slovinska a kolem 21.–22. hodiny doje-
deme na tábořiště. 
2. den: první vodačení bude na krasové říčce KUPA. Je chorvatsko-
-slovinskou hraniční řekou. Teče velmi hezkou krajinou a pobaví vás 
nízké a dobře sjízdné prahy. Odpoledne se přesuneme do kempu lá-
zeňského městečka Dolenjské Toplice, ubytování na 2 noci.
3. den: po krátké zastávce na hradě Žužemberk si užijeme celodenní 
sjezd úžasné řeky KRKA. Je jako dělaná pro nafukovačky, protože má 
desítky zábavných přírodních stupňů různých výšek, na některých se 
dochovaly staré mlýny. Dokonalá pohoda a spousta koupání. Večerní 
termál a grilovačka.
4. den: cestou k moři se zastavíme na prohlídku slovinského přírod-
ního pokladu, Postojnské jeskyně. Výlet vláčkem do srdce rozsáhlé-
ho jeskynního systému a pak pěší prohlídka vzájemně propojených 
síní je jedinečným zážitkem. Odpoledne uvidíte nejkrásnější slovin-
ské pobřežní městečko Piran a ze zvonice kostela Sv. Jiří budete 

mít vyhlídky na Koperský i Piranský záliv a na křivolaké uličky sta-
robylého města. Ubytování v Savudriji na 2 noci.
5.–6. den: pobyt u moře na nejsevernějším mysu Istrijského polo-
ostrova. Střeží ho nejstarší a prý nejkrásnější maják Jadranu, Sa-
vudrija. Má výšku 36 metrů a byl postaven roku 1818. Za dobré vidi-
telnosti můžete z pláží vidět vzdálené vrcholky Julských Alp i obrysy 
Benátek těsně nad obzorem. Večer navštívíme historické centrum 
přístavního Umagu.
Fakultativně: celodenní výlet lodí a fish picknik s vínem – plavba 
podél pobřeží Istrie do Rovinje s pauzou na prohlídku historických 
památek. Pozdě odpoledne přesun do kempu v Bledu. 
7. den: dopoledne SAVA DOLINKA. Plavbu v přehledných peřejkách bu-
dou střídat krásné vyhlídkové pasáže. Odpoledne splutí SAVY BOHINJ-
KY přímo z Bohinjského jezera v srdci Julských Alp. Večer prohlídka 
lázeňského Bledu, procházka po břehu jezera, kavárny, restaurace.
8. den: ráno se vydáme přes Alpy zpět do ČR, ale na úplný závěr si ještě 
splujeme dokonale průzračnou SCHWARZU, která si razí cestu hor-
ským masívem Hollental. Zpáteční cestu nám příjemně rozdělí a jako 
třešnička na dortu doladí vaše vodácké zážitky. Návrat domů do půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu, 7x kemp, instruktory, zapůjčení vodáckého 
vybavení (bunda, vesta, přilba, loď, pádlo). Zdarma: zapůjčení neopre-
nových kalhot. Nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbra-
dy, Praha, Jihlava, Brno.

Kód Termín Cena dospělí Cena do 15 let

633 26. 6. – 3. 7. 11 990 Kč 10 990 Kč

NEJHEZČÍ KRASOVÉ ŘEKY 
SLOVINSKA, CHORVATSKA A BOSNY
Nejoblíbenější krasové řeky jsme srovnali do pohodlného okruhu 
a potřebujete jen základní vodácké dovednosti. Řeky jsou vyhlídkové 
a než se pustíme do Uny pod Štrbački Bukem, hodně se v jízdě zdo-
konalíte. Mrkněte se, jak je program dobře vyladěný. Žádné noční 
přejezdy, každý den spíme v kempu a stan stavíme jen 3x.
1. den: dopoledne odjezd do kempu v Chorvatsku, ubytování na 2 NOCI. 
2. den: splujeme MREŽNICI, jednu z nejhezčích řek Chorvatska, v tom 
nejkrásnějším úseku. Seskakujeme stupně do průzračných tůní, ob-
divujeme vodopády a bujnou vegetaci, potkáváme vodní želvy, spousty 
ptáků a  houfy fantasticky vybarvených vážek. Vrátíme se do kempu.
3. den: ráno si prohlédneme skalní průlom a skanzen vodních mlýnů 
ve Slunji a dáváme na KORANU. Civilizaci tady připomíná jen pár 
starých mlýnů, jinak nic. Užíváme slunce a koupání, sjíždíme vše-
lijaké zlomy a průskoky a různě vysoké, terasovitě řazené stupně. 
Plavbu končíme až navečer přímo v kempu. 
4. den: krátce přejedeme do Bosny a cestou se stavíme v Bihači na lev-
né dokoupení potravin nebo kávičku z džezvy. Plavba po UNĚ. V těchto 
místech tvoří hranici mezi Bosnou a Chorvatskem. Stejně jako ostatní 
krasové řeky je dokonale průzračná, má místa přehledných peřejek 
a tak si to tady uprostřed zeleně krásně užíváme. Navečer se ubytujeme 
se hezkém kempu, kde nám majitel rád připraví něco dobrého na rožni.

5. den: dopoledne si prohlédneme impozantní vodopády Štrbački Buk. 
UNA tady s řevem padá z výšky 25 metrů a dál pokračuje skalním kaňo-
nem. Až si všechno nafotíte, jdeme na vodu. Čeká nás jen krátký peřej-
natý úsek, ale pořád se něco děje a divoká příroda všude kolem vás do-
stane. V cíli končíme u hospody s vynikající bosenskou kuchyní. Skvěle 
tady dělají burek, pečená masa a ryby a za slušný peníz se tady opravdu 
nacpete. Pak přejíždíme na příští 2 NOCI do kempu ve Slovinsku.
6. den: dopoledne SAVA BOHINJKA. Startujeme na Bohinjském jezeře 
obklopeni masívem Julských Alp a z jezera plynule vtečeme do řeky. 
Nejprve je úzký krátký kaňon a skály, potom slovinský venkov. Křišťálová 
voda, přehledné pasáže peřejek, malé pláže ke koupání, samá nádhera. 
Navečer se můžete podívat do soutěsky Vintgar. Je dlouhá 1600 m, 100 m  
vysoká a procházíte tady půl kilometru po dřevěných lávkách, průcho-
dech a můstcích. Nebo můžete zůstat v Bledu. Kolem celého Bledské-
ho jezera vede pěší stezka, máte vyhlídku na okolní horské štíty, Bled-
ský hrad a kostel uprostřed jezera. Pěšky se dostanete zpět do kempu.
7. den: dopoledne jedeme SAVU DOLINKU v odlehlé části údolí mezi Kara-
vankami a Julskými Alpami a nádhera pokračuje ve stejném duchu. Od-
poledne zabalíme a jedeme domů, příjezd kolem půlnoci (Praha do 23:00).

Kód Termín Cena

622 7. 6. – 13. 6. 8 990 Kč

664 30. 8. – 5. 9. 8 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 6x kemp, instruktory, vodácké vybavení 
(bunda, přilba, vesta, loď, pádlo). Další info na našem webu.

Slovinsko Soča

Sava Dolinka

Sava Dolinka

KÁNOE

54 55
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DELŠÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ
SLOVINSKO • CHORVATSKO • BOSNA
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Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, 4× kemp, program s profi in-
struktory, zapůjčení vybavení (bunda, vesta, přilba, loď, pádlo). 
Vlastní doprava: sleva 500 Kč. Příplatek: neopren a  boty 200 Kč, 
ferratový set 240 Kč. Na místě vstupné na vodopády 5,5 €. Nástupní 
místa: Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Č. Budějovice.

Kód Termín Cena

611 27. 5. – 30. 5. 6 690 Kč

630 22. 6. – 25. 6. 6 690 Kč

Program na vodě zvládnou i šikovní vodáci z českých řek. Máme dost 
času na sehrání posádek a do peřejí se pustíme, až získáte jistotu. 
Na Salze je několik úseků, proto můžeme vybírat podle stavu vody 
i vašich zkušeností. Pokud jste tři, můžete jezdit i malém raftu. Na 
ferraty a hory je lepší mít nějaké zkušenosti a nalehko vyjít a sejít 
800–1000 m převýšení za den.
1. den: odpoledne odjezd do Wildalpenu, ubytování na 4 noci.
2. den: ráno dojedeme do  lyžařského střediska pod Hochkar a  vy-
stoupíme k první ferratě. Sportovní cesta, situovaná do severní stěny, 
se vyznačuje strmými stupy, lanovými mosty a  dalšími ferratovými 
libůstkami. Obtížnost C. Nebude to zadarmo, ale pokud již máte ně-

VODÁCKÝ ZÁJEZD  
NA SALZU, FERRATY  
A TÚRA V NP GESÄUSE

jakou ferratu B/C za sebou, určitě to zvládnete. Úvodní a závěrečná 
exponovaná pasáž se dá i obejít. Zájemci mají ještě možnost výstupu 
na Hochkar pro panoramatické snímky masívu a sestup po protějším 
hřebenu. Návrat do kempu v podvečer. Grilpárty. 
3. den: vodácký program na SALZE. Potrénujeme zavěšování a vjíž-
dění do proudů, rychlé zastavování a metody záchrany. Klidný začátek 
vystřídají rychlé peřeje a  parádní vlny. Projedeme slalomovou tratí 
ve Wildalpenu a  pokoříme vyhlášený válec. Odpoledne vystoupáme 
kamenným kaňonem s kaskádou mohutných vodopádů Wasserloch-
klamm. Podle nálady zakončíme skvělý den pivečkem nebo luxusní 
pečenou bramborou v místní občerstvovně.
4. den: poctivá horská túra v  NP Gesäuse. Celodenní výstup cestou 
Wasserfallweg k chatě Hesshütte a zpět je proložený jednou lehčí A/B 
ferratou se sérií skalních partií a strmých žebříků. Po cestě nám jistě 
udělají radost nádherné horské scenérie, úchvatný vodopád, lesy a roz-
kvetlé louky. Nahoře vrcholové pivko a doplnění energie s nádhernými 
výhledy nejen na majestátný Hochtor. Navečer návrat do kempu.
5. den: splutí spodního úseku SALZY přes tři nejkrásnější soutěsky. Sle-
pencové příkré stěny spadají až do vody, peřejnaté úseky střídají klidnější 
odpočinkové pasáže. Odpoledne odjezd do ČR, příjezd do 23:00.

Celé

Rakousko NA KÁNOI  
FRANCOUZSKÝM 
STŘEDOHOŘÍM
Centrální masív je rozlehlá vysočina jižní a  střední Francie formo-
vaná vulkanickou činností. Vyhaslé sopky dnes tvoří téměř všechny 
hlavní vrcholy krajiny a jejich dávné řádění pro nás vytvořilo báječná 
a obdivuhodná říční údolí. Vydáme se na toulku krajem dobrého vína, 
malebných venkovských usedlostí i  honosných chateau, rafinovaně 
skrytých ve skalách a zelených hájích. Vodácká dovolená jako dělaná 
pro začínající i zkušené vodáky, rodiče s dětmi a všechny romantiky.
1. den: v poledne odjezd do Francie. 
2. den: dopoledne přijedeme k ALLIERU a dáme si přestávku na občerst-
vení. Plavba po ALLIERU je vyloženě osvěžující. Skály kaňonu jsou tvořené 
úžasnými tvary sopečných vyvřelin a tak na nás dýchne atmosféra středo-
hoří hned od začátku. Dopádlujeme do kempu a pořádně si odpočineme.
3. den: z kempu jedeme druhý úsek ALLIERU. Klidně plynoucí pasáže 
střídají nenáročné peřejky. Panorama starobylého francouzského ven-
kova a hezké přírody si všichni zasloužíme. Odpoledne přejedeme k další 
řece a po cestě si uděláme pár zastávek na zajímavých místech, nakou-
píme vínko a sýry k večernímu posezení. Ubytování v kempu na 2 NOCI.
4. den: řeka CELÉ se klikatí v malebné krajině Midi – Pyrénées. Vodác-
ká obtížnost zůstává stále přívětivá, sjedeme si pár jízků, pod kterými 
je bezva koupání. Není problém na každém takovém veselém tobo-
gánu vytáhnout loďku nad jez a dát si repete na fotku. Doplujeme do 

kempu, pohodička, grilování.
5. den: z kempu pokračujeme dál po CELÉ. Impozantní stěny kaňonu 
někde spadají až do vody a staletá obydlí místních jsou často promy-
šleně vestavěná přímo do rozeklaných skal. Snad budeme mít štěstí 
i na dobytčí trhy, které bývají v okolních vesnicích. Večer přejezd do 
kempu na další 2 NOCI.
6. den: řeka AVEYRON. Na častější peřejky v klikatém skalním kaňonu 
dohlíží stará železnice, jediná známka civilizace v jinak opuštěné pří-
rodě. Po výživném splutí výlet do středověké vesnice Najac, která je na 
seznamu nejkrásnějších míst Francie. Můžete tady zůstat obdivovat, 
fotit, prohlížet krámky a tržnice jak dlouho budete chtít, protože do 
kempu to máme pěšky kousek. 
7. den: přejíždíme do kaňonu HÉRAULTU a splujeme první část kraji-
nově úžasné říčky. Opět jednoduché peřejky, krásná přírodní zákoutí, 
oblouky středověkých kamenných mostků.
8. den: na spodním úseku HÉRAULTU končíme vodácké putování po 
francouzském středohoří. Odjíždíme do kempu na jedné z nejhezčích 
řek oblasti Comté, která nám rozdělí cestu domů. 
9. den: dopoledne splutí populárního úseku LOUE pod bezpočtem 
mohutných skalních belvedérů. Skončíme pod hradem Cléron, ještě 
poobědváme, dokoupíme čerstvé jídlo na cestu a jedeme domů.
10. den: návrat v neděli ráno.

Kód Termín Cena dospělý

654 6. 8. – 15. 8. 13 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 8x kemp, instruktory, vodácké vybavení (vesta, 
loď, pádlo, hydrovak). Další info na našem webu.

Francie

Wasserlochklamm

Celé

Celé

KÁNOE
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Řeka Termín Na raftu s instruktorem dospělý/dítě Cena půjčovna

Rafting Doubrava 2. 4. a 3. 4. 750/550 Kč 290 Kč

Rafting Kamenice 17. 4. a 18. 4. 990/850 Kč

Rafting Divoká Orlice na webu 750/500 Kč 290 Kč

Rafting Moravice na webu 750/500 Kč 350 Kč

Rafting Stvořidla 4. 4. a 11. 4. 750/500 Kč 450 Kč

Rafting Kamenice a Jizera 17. 4. a 18. 4. 750/550 Kč 350 Kč

SPOLEČNÉ INFORMACE 
Podle řeky a stavu vody jezdíme na raftových člunech Pulzar 
nebo Colorado, které řídí profi jezdci Cvok týmu. Jsou to na 
slovo vzatí raftoví odborníci a jejich vedení se můžete bez obav 
svěřit. Kromě kvalifikace instruktor nebo licence IRF, získa-
li po  náročné přípravě a  zkouškách vůbec nejvyšší možnou 
kvalifikaci Cvičitel raftingu bez omezení (tzn. až po nejtěžší 
obtížnost řek klasifikovanou podle mezinárodní stupnice).

CENA NA RAFTU S INSTRUKTOREM ZAHRNUJE: 
• rafting
•  kompletní vybavení pro rafting: neopren, neoprenové boty, 

vodácká bunda z Gore-texu, plovací vesta, přilba
• převoz osobních věcí do cíle
• svoz řidičů 

CENA PŮJČOVNA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 
•  dopravu a zapůjčení raftu Colorado (pro 4 nebo 6 osob), pumpu
•  vodácké vybavení – pádlo, vesta, přilba, barel, vodácká bunda
•  pojištění poškození vybavení (nevztahuje se na ztrátu, krá-

dež a prasknutí válce z důvodu přehřátí vzduchu na slunci 
– tomu se předchází odpouštěním ventilů)

RAFTING DOUBRAVA
Pařížov – Ronov nad Doubravou
Na raftu nebo samovylévací kánoi

Již 23. ročník a veselá megaakce – rafting jarní Vysočinou. Odemy-
kání řeky, vypouštění přehrady Pařížov. Kamenité koryto DOUBRAVY 
tvoří nízké vlny a obtížnost WW 1–2 je úplně pro každého. Čeká vás 
hodně kličkování mezi kameny a ostatními vodáky, kteří třeba zrovna 
plavou nebo vyprošťují své plastové lodě. Peřej Martin WW 2 v Mlado-
ticích bude chtít přesný nájezd i od vás. Zveme také začínající raftaře.

Stvořidla

RAFTING KAMENICE
Plavy – Jesenný
Náročný rafting pro zkušené

Druhý nejtěžší rafting v Čechách je vyhrazen pouze zkušeným raftařům. 
Průjezd mezi skalami kaňonu je rychlý, nepřehledný, často jen na šíři 
raftu a úspěch závisí na přesném nájezdu. Mezi vodáky budí oprávněný 
respekt Drškovské schody, Navarovská soutěska, Prádelna a Tobogán. 
Souhra raftové posádky je nutná, takže už musíte vědět o co jde a za-
brat. Pro skvělý adrenalinový zážitek na 8 km WW 3–4 potřebujete zku-
šenosti, odvahu a páru! Nižší cena je pro účastníky minulého ročníku.

Kamenice

RAFTING JIZERA
Divoška z Krkonoš
Soutěska – Jablonec nad Jizerou
Na raftu nebo samovylévací kánoi

Rafting na  přírodní vodě jedné z  nejkrásnějších českých řek! Když 
v Krkonoších taje sníh a přidá se pár dní teplejšího počasí nebo déšť, 
už se JIZERA valí Jizerním dolem a přes soutěsku Ostrov hrůzy. Tady 
sedáme do  raftů a hned jsme uprostřed balvanů a peřejí. Bezvadný 
rafting na  pravé horské řece a  8 km WW 1–3 nemá chybu. Zveme 
i všechny začínající raftaře, ale jezdci na kánoi už musí umět! 
Termíny budou na webu podle odtávání sněhu.

RAFTING MORAVICE
Podhradí – Hradec nad Moravicí

Moravský vodácký svátek, rafting přírodní rezervací MORAVICE 
v údolí Oderských vrchů. Peřejky, jízky a lesní úseky v příjemné krajině 
jsou vyloženě občerstvující, 18 km WW 1. Na 3 hod plavby v nejkrás-
nějším úseku řeky zveme začínající raftaře a rodiče s dětmi od 8 let. 
Dítě 8–15 let cena 500 Kč.

RAFTING  
DIVOKÁ ORLICE
Vypouštění přehrady Pastviny je východočeský vodácký svátek, DIVO-
KÁ ORLICE patří k nejkrásnějším místům v kraji. Těšte se na přírodní 
skalní prahy a za nimi válečky, sjízdné jezy a peřejnaté pasáže pod zří-
ceninou Potštejna. Celkem 22 km WW 1 z Nekoře do Litic, počítejte tak 
4 hodinky na vodě, ale rezervujte si na akci celý den. Vítáme začínající 
raftaře a rodiče s dětmi od 10 let. Dítě 8–15 let cena 500 Kč.

RAFTING STVOŘIDLA
Ze Smrčné přes peřeje Stvořidla

STVOŘIDLA jsou nejlepší sázavské peřeje, ale vodu mají jen zjara. Takže 
pokud chcete tenhle úžasný kousek SÁZAVY poznat, vezměte si jedno 
triko navíc, do termosky něco horkého a vyražte s námi dříve, než se jiní 
vodáci vůbec probudí. Vodácká náročnost ze Smrčné do kempu Stvoři-

Kamenice

RAFTING  
KAMENICE A JIZERA  
I PRO RODIČE S DĚTMI
Jesenný – Železný Brod
Na raftu nebo samovylévací kánoi

Vypouštění PN Josefův Důl vylepšuje průtok vody na  Kamenici také  
v jejím dalším zajímavém úseku. Sjezd začneme na místě, kde už Ka-
menice ztratila krkolomný spád horního kaňonu. Přehledné peřejky 
a zatáčky v lese trvají až na soutok s Jizerou v Podspálově a ještě dál, 
už ve vodách Jizery za peřej Paraplíčko. Končíme na začátku Železného 
Brodu po 7 km WW 1–2 a rovnou u místní hospody, kde se výborně vaří. 
Děti 10–15 let na raftu s rodičem 550 Kč.

dla je podle stavu vody WW 1–2+ a 5kilometrový úsek si dáme 2×. Zveme 
také začínající raftaře, na kánoi a kajaku však už musíte mít zkušenosti. 
Přijeďte autem nebo vlakem. 

Stvořidla

RAFTING RAFTING V ČECHÁCH 
A NA MORAVĚ
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Salza

LETNÍ RAFTING 
POD LIPNEM
Lipno – Loučovice
Letní divoká voda pro každého
Jen jednou za rok

Rafting pro milovníky peřejí! Bezvadné raftové zážitky zaručuje prů-
jezd peřejí Kobylí hlava, Železňák a Prokopova kaskáda. Hned za ní 
je sjízdný jez a oddychnete si až při pádlování „na rybníku“. Ovšem ne 
nadlouho, protože přichází Loučovická kaskáda. Konec sjezdu je po 
5 km WW 2–3+, dál už je extrémní terén viz. Čertovy proudy.

Čerťáky

RAFTING JIHLAVA
Mohelno – Ivančice
Pohodová akce i pro rodiče s dětmi
Rychlá rekreační voda v nádherném údolí

Od Mohelenské přehrady protéká JIHLAVA velmi krásným skalna-
tým údolím a lesy se střídají s loukami až k Ivančicím. Za zříceninou 
Templštejna pomalu peřejky utichají, ale ještě nás čeká jez v Hrub-
šicích a Letkovicích. Na této nádherně rychlé rekreační vodě (18 km 
WW1) se při vypouštění PN schází spousta nejrůznějších plavidel. Vy 
si můžete podle zkušeností vybrat raft Colorado pro 4 nebo 6 osob 
i nafukovací kánoi pro 2–3 osoby. Jedeme bez neoprenu, pokud bude 
zima, můžete si ho doobjednat. 
Dítě 8–15 let cena 500 Kč.

Řeka Termín Na raftu s instruktorem dospělý/dítě Cena půjčovna

Rafting Jihlava na webu 750/500 Kč 350 Kč

Rafting pod Lipnem 27. 8., 28. 8. a 29. 8. 850/750 Kč

Rafting na Čerťákách 27. 8., 28. 8. a 29. 8. 1700/1200 Kč

RAFTING NA ČERŤÁKÁCH
Loučovice – Čertova stěna
Nejextrémnější rafting v ČR

Každý člun řídí dva profi jezdci Cvok Teamu, 
kteří trať dobře znají. Přesto musíš zamakat 
a  dokonalá souhra všech šesti členů posádky je nutná. Připrav se 
na valící se masu vody a žádný odpočinek. Nesmíš z raftu vypadnout, 
protože čert číhá na sebemenší chybu! A buď si jistý, že si budeš chtít 
dát to peklo za rok znova. O čem je řeč? Čtyřicet minut WW 4–5 v úseku 
Loučovice – Čertova stěna. Podmínkou účasti jsou zkušenosti z alp-
ských řek WW 4 a s plaváním v divoké vodě! Pokud je nemáš, tak si 
vyber něco lehčího a raftuj, raftuj…! Vyhrazujeme si právo odmítnout 
jezdce, kterého neznáme nebo nás nepřesvědčí, že potřebné zkuše-
nosti získal někde jinde. Díky za pochopení – tohle není a nemůže být 
pro každého. Nižší cena je pro klienty Cvoku, kteří s námi Čerťáky už 
někdy jeli nebo v roce 2020–2021 raftovali v zahraničí. 

Loučovice

SPOLEČNÉ INFORMACE 
CENA ZAHRNUJE: 
dopravu, 2× kemp, zapůjčení vodáckého vybavení (bunda, 
vesta, přilba, místo na raftu, pádlo), raftové instruktory s li-
cencí. Neopren a boty: příplatek 200 Kč.

CENA NEZAHRNUJE: 
rakouské poplatky za rafting na některých řekách, které se 
platí až na místě. Viz jednotlivé zájezdy.
Sobotní večeře – grilování: na všech víkendových zájezdech 
si můžete objednat na sobotní večeři grilování steaků, info 
v propozicích.

NÁSTUPNÍ MÍSTA:
trasa A) Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Příbram 
a Písek nebo Benešov a Tábor, České Budějovice. 
trasa B) Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Beroun, 
Plzeň.
Vlastní doprava: sleva 400 Kč.

Kód Termín Cena

516 18. 6. – 20. 6. 4 390 Kč

531 10. 9. – 12. 9. 4 390 Kč

Obě řeky tečou kousek od našich hranic a od sebe jsou vzdáleny jen 
přes údolí. Strávíte na nich příjemný víkend.
1. den: navečer odjezd do  kempu na  SALZE, ubytujeme se tady 
na celý víkend. 
2. den: rafting na ENNS. Dáme si nejprve kratší úsek, který sice začí-
ná docela klidně, ale hned následují hodnotné peřeje. Prohlédneme si 
peřeje Gesäuse a pak pokračujeme nádherným úsekem s panorama-
tickými výhledy. Cestou krátký canyoning potokem, který ústí do Enns. 
Protéká skalním masívem v úzké soutěsce a tvoří několik smaragdo-
vých lagun. Kolem 18 hodiny návrat do kempu, pro zájemce grilování. 
3. den: rafting na SALZE, oběd ještě v kempu a kolem 15. hodiny 
odjezd domů, návrat do 23:00.

Kempujeme na jednom místě
Krátký lehký canyonig

RAFTING SALZA

Celý víkend pro nejkrásnější rakouskou řeku Salzu v romantickém 
prostředí kaňonu, skal a soutěsek. Kaňon spodní Salzy je dlouhý  
23 km, je spousta času na hrátky ve vlnách a tak můžete raftovat, 
skákat, plavat a dovádět až do úplného vyčerpání. Salza je vhod-
ná i pro začínající raftaře a v letních měsících pro rodiče s dětmi 
od 13 let. 
1. den: navečer odjezd do kempu, kde se ubytujeme na celý víkend. 
2. den: raftování na SALZE, pak relax, pro zájemce grilování. 
3. den: zopakování raftingu v nejkrásnějším úseku SALZY, po obědě 
odjezd domů, návrat do 23:00. 

Na raftu s instruktorem
Nebo sami na hravém mini raftu pro 3

RAFTING  
ENNS A SALZA

Kód Termín Cena

504 14. 5. – 16. 5. 4 390 Kč

508 28. 5. – 30. 5. 4 390 Kč

514 11. 6. – 13. 6. 4 390 Kč

521 23. 7. – 25. 7. 4 390 Kč

526 13. 8. – 15. 8. 4 390 Kč

533 24. 9. – 26. 9. 4 390 Kč

Cena nezahrnuje: rakouské poplatky za rafting 40 € za víkend. 
Možnost ubytování ve 4lůžk. chatkách za příplatek na 2 noci: 
4lůžk. chatka 80 € + každá osoba 18 €, parkování u chatky zdarma.
Možnost ubytování v Matratzenlageru na 2 noci: 14 €/os. 

Cena nezahrnuje: rakouské poplatky za rafting 40 € na víkend. 
Možnost ubytování ve 4 lůž. chatkách za příplatek na 2 noci: 
4lůžk. chatka 80 € + každá osoba 18 €, parkování u chatky zdarma.
Možnost ubytování v Matratzenlageru na 2 noci: 14 €/os. 

Rakousko

Rakousko

RAFTING VÍKENDY V ZAHRANIČÍ
RAKOUSKO
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TOP RAFTING

Tenhle víkend je pro vás, kteří jste už někde raftovali. Bydlíme v luxusním 
kempu s bazénem, kde si pořádně odpočinete. Na vodě se vám to bude 
hodit. Na obě řeky to máme kousek a nedělní návrat do Prahy stíhá-
me do 23:00. Náročnost řek WW 3+ až 4, takže vážně plnotučný rafting.
1. den: odjezd do Rakouska už po obědě, ubytování v kempu na 2 noci. 
2. den: rafting na 1. úseku INNU na TÖSENER SCHLUCHTU, po obědě 
rafting na SANNĚ. Den velkých vln a peřejí, večer pro zájemce gril párty. 
3. den: rafting pokračuje na INNU v úseku IMSTER SCHLUCHTU, oběd 
ještě v kempu a ve 14 hodin odjezd domů.

Adrenalin výhradně pro zkušené raftaře

Kód Termín Cena
506 28. 5. – 30. 5. 5 750 Kč
512 11. 6. – 13. 6. 5 750 Kč
528 3. 9. – 5. 9. 5 750 Kč

Cena nezahrnuje: rakouské poplatky za rafting 10 €. Nástup: trasa B).

RAFTING ISEL  
A FERRATOVÝ KURZ

Cena zahrnuje: dopravu minibusem (max. 17 účastníků), rafting 
a  ferratový kurz s  profi instruktory, 2x kemp, zapůjčení vodáckého 
vybavení (bunda, vesta, přilba). Vlastní doprava: sleva 500 Kč. Zdarma: 
neopren, boty a ferratový set. Platí se na místě: vstup na ferraty 4,5 €.  
Nástupní místa: Trutnov, H. Králové, Pardubice, Praha, Příbram a Písek 
nebo Benešov a Tábor, Č. Budějovice.

Kód Termín Cena
505 21. 5. – 23. 5. 5 990 Kč
517 18. 6. – 20. 6. 5 990 Kč
530 10. 9. – 12. 9. 5 990 Kč

Plnotučný víkend, rafting a kurz na ferratách. Přihlásit se může úplně 
každý, zkušenosti nepotřebujete, všechno se s námi naučíte.
1. den: navečer odjezd do  vodáckého kempu na  ISELU. A protože se 
tady krásně táboří, majitel kempu má pro své hosty velké pochopení 
a dokonce se smí posedět u ohně nebo kvasnicového piva i po 22:00.
2. den: dospíme noc, po pozdější snídani dáme rafting na spodním ISELU 
a pak krátce přejedeme na ferraty. Máme tady k dispozici tři ferratové 
cesty a podle toho jestli začínáte nebo patříte ke zkušenějším, zvolíme 
pro vás tu správnou. Ferratové cesty vedou stěnami soutěsky GALITZEN-
KLAMM a mají samozřejmě skvělé zajištění, kolmé stěny jsou osazeny 
ocelovými lany, nad hranami vodopádů vedou visuté mosty. Za námahu 
dostanete dech beroucí výhledy, radost z překonání výšky a možná i sama 
sebe a je jedno, jestli zvolíte snadnější ferratu B (podle rakouské stupnice 
A až F) nebo některou náročnější. Ve 20 hodin gril párty.

3. den: rafting na ISELU se nese ve znamení vln a peřejí. K tomu si při-
dejte výhledy na předhůří Taur a Lienzských Dolomit v celé kráse. V září 
mívá ISEL už méně vody, protože se zastavuje odtok z ledovce, ale zase je 
rafting techničtější a rozhodně pořád zábavný, dáme si oba úseky najed-
nou. V kempu se ještě stavíme na pozdější oběd a příjemně utahaní od-
jíždíme domů, návrat do 23:00. Víkend, kterého prostě nebudete litovat.

RAFTING NA  
ŘEKÁCH SALZBURSKA  

Náročnost řek není vysoká, a tak zveme také všechny začínající a po-
hodové raftaře.
1. den: ráno odjezd, prohlídka jeskynní řeky, padající v mohutných kas-
kádách v přístupné části obří jeskyně LAMPRECHTSHÖHLE. Ubytování 
v rodinném kempu na celý víkend. 
2. den: rafting na TIROLER ACHE lehkými peřejemi a zelenavými me-
andry v úchvatném kaňonu. Návrat do kempu a pro zájemce gril párty.
3. den: ráno pěší prohlídka extrémního Loferschluchtu. Rafting na  
SAALACHU, malý canyoning a odvážné skoky do ledové skalní mísy na 
jednom z přítoků. Návrat domů do 23:00. 

RAFTING  
POD GROSSGLOCKNEREM

Dvě nejoblíbenější ledovcovky. Máme za nimi sice delší cestu, ale to 
nám bohatě vynahradí jistota špičkové vody. Střední náročnost. 
1. den: navečer odjezd do kempu v Obervellachu. 
2. den: celý den pro rafting na MÖLLU. Dopoledne první úsek, v kempu 
se stavíme na oběd a druhý úsek. Navečer krátký přejezd do bezvadného 
kempu na ISELU. Relax, posezení v místní hospůdce nebo venku u ohně.
3. den: rafting na ISELU ve 2 úsecích a je to mazec! Nad kempem má 
náročnost do WW 3, ale potom už pořádně natěšení vyjedeme ještě 
na hořejší úsek. Výživný a rychlý rafting WW 3+ až 4. V kempu ještě 
obědváme a příjemně utahaní odjíždíme, návrat do 24:00. 

Möll a Isel v Korutanech
Náborovka pod Grossglocknerem

Salza

Möll

Kód Termín Cena

529 3. 9. – 5. 9. 4 990 Kč Kód Termín Cena

512 4. 6. – 6. 6. 5 290 Kč
Cena nezahrnuje: rakouský poplatek cca 6 €. Nástup: trasa A).
Dětská cena: 10–15 let sleva 200 Kč o prázdninách. Nástup: trasa A).

Inn

I s dětmi

Rakousko Rakousko Rakousko

Rakousko

Galitzenklamm
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ZÁŽITKOVÁ  
DOVOLENÁ 
RAFTING, CANYONING, 
FERRATA, BOBOVÁ DRÁHA

Inn

Kód Termín Cena
518 22. 6. – 27. 6. 9 990 Kč
524 3. 8. – 8. 8. 9 990 Kč

RAFTING ISEL,  
NOCE, INN 
KLASIKA V ITÁLII A RAKOUSKU
Rafting ve 3 top raftových destinacích střední Evropy. Divoká voda pro 
zkušenější vodáky nebo sportovní nadšence, kteří chtějí ochutnat pořád-
ný rafting. Tři nejvyhledávanější řeky, pět parádních úseků a nespočet 
velkých peřejí, vln a válců. Jako bonus výhledy na nejvyšší vrcholy Alp 
a Dolomit, parádní kempy a skvělá zábava. Obtížnost řek WW 3+ až 4.
1. den: odpoledne odjezd do vodáckého kempu v Ainetu. 
2. den: řeka ISEL. Rozpádlování a vyladění posádek na raftové klasice 
východního Tyrolska. Ve velkých vlnách osvěžíme vodácké zkušenosti. 
Odpoledne přejezd do italského Val di Sol s přestávkou v historickém 
Brixenu. V kempu se ubytujeme na 2 noci. 
3. den: celý den rafting na řece NOCE. Čeká vás téměř 30 km divoké 
vody v malebném slunečním údolí. Peřeje plné zpěněných vln a válců, 
světoznámá slalomová trať a obávané technické úseky, kde dostane celá 
posádka raftu pěkně zabrat.
4. den: ráno se nádherným údolím Venosta kolem nejvyšších vrcholů 
Ötztalerských Alp přesouváme do Rakouska. Cestou skvělé panorama-
tické výhledy a zastávka u Lago di Resia (1498 m n. m.) z jehož hladiny 
vystupuje k nebi stará kostelní věž. Odpoledne rafting ve vlnách INNU 
v divokém úseku Tösener Schlucht a rozhodně tady nepolevíme v Nocou 
nastavené náročnosti. A jestli dneska ještě nemáš dost, tak atrakce v ex-
trémním aquaparku Area 47 už tě dorazí. Ubytování v kempu.
5. den: na rozloučenou rafting v obřích vlnách INNU v úseku Immster 
Schlucht. Jedinečný zážitek, nic pro lidi co trpí mořskou nemocí. Od-
poledne odjíždíme a celou cestu domů budeš ještě vstřebávat adrenalin 
předešlých dní. Příjezd do Prahy kolem 23:00.

Kód Termín Cena
521 12. 7. – 16. 7. 8 950 Kč
529 4. 8. – 8. 8. 8 950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, rafting s profi instruktory, 4x kemp, vodácké 
vybavení (vesta, bunda, přilba). Zdarma: neopren a neoprenové boty. 
Vlastní doprava: sleva 800 Kč. Platí se na místě: za rafting 20 €, vstup Area 
47 na 2 hod 12 €. Nástup: Trutnov, H. Králové, Pardubice, Praha, Plzeň.

Rafting, kurz na vzdušných ferratách,  
canyoning nebo in-line

1. den: ráno odjezd Obervellachu, ubytování v kempu. Navečer ještě 
můžete vystoupat lesní cestou k horskému srubu s hospůdkou a vý-
hledy na okolní štíty. Na cestu zpět už ale budete potřebovat čelovku. 
2. den: dopoledne i odpoledne rafting na MÖLLU s přestávkou na oběd 
v kempu. Prohlídka vodopádů Raggaschlucht (převýšení 200 m, cca 
1,5 hod) a přesun do kempu v Ainetu. Ubytování na příští 4 noci. Kemp 
je na krásném místě u řeky, má bezvadné zázemí, hospodu a venkovní 
ohniště a máme to blízko na všechny sportovní aktivity.
3. den: ferraty Wasserschaupfad, získání dovedností pro pohyb na 
ferratách. Cesta vede stěnami soutěsky Galitzenklamm. Čeká nás le-
zení v kolmých stěnách osazených ocelovými lany i visuté mosty přímo 
nad hranami vodopádů. Náročnost ferraty B (podle rakouské stupnice 
A až F) a patří mezi ty snadnější, určitě je zvládnete. Až skončíte, tak si 
ještě můžete dát velkolepou jízdu na obří alpské bobové dráze s výhle-
dy na Lienzské Dolomity a stáda divoké zvěře na pastvinách (2,7 km).
4. den: rafting na ISELU ve dvou úsecích. Užijete si vysoké vlny, válce 
a peřeje na ledovcové jedničce. Relax v kempu před celodenním výletem.
5. den: výšlap na hřeben Lienzských Dolomit s  překrásnými výhledy 
a z chaty Dolomitenhütte se pak můžete rozhodnout pro jednu ze 3 cest:
a) ferratou Laserz – těžší ferrata C/D s délkou 620 m a převýšením  

380 m. Je to náročnější vzdušný výstup (dá se odpočívat, ale je potřeba 
mít trošku sílu – cca na 3 hodiny čistého lezení)

b) nástup stejný jako k ferratě Laserz a pak na Karlsbader hütte a na 
vrchol (středně těžká trasa)

c) rovnou kolem Karsbader hütte na vrchol (lehčí trasa)
6. den: můžete si vybrat:
a) canyoning, průstup jedním z nejkrásnějších kaňonů Rakouska. Skalní 

skluzavky, skoky do průzračných tůní, slanění vodopádu, cca 3 hodiny.
b) rafting na ISELU v nejlepším úseku.
c) in-line, stezka vede přímo kolem kempu.
Ve 14 hodin odjezd domů, příjezd do půlnoci. 

Cena zahrnuje: dopravu, rafting a  ferratový kurz s  profi instruktory, 
5x kemp, zapůjčení vybavení (bunda, vesta, přilba). Zdarma: neopren 
a neoprenové boty, ferratový set. Platí se na místě: vstup do soutěsek  
5 €, vodopády 7 €, canyoning 50 €, bobová dráha 12 €. Vlastní doprava: 
sleva 700 Kč. Nástupní místa: Trutnov, H. Králové, Pardubice, Poděbrady, 
Praha, Příbram a Písek nebo Benešov a Tábor, České Budějovice.

Canyoning

VIP RAFTING  
V SAVOJSKÝCH  
ALPÁCH A PIEMONTU

Rafting mezi čtyřtisícovými vrcholy Savojských Alp. Gran Paradiso 
a Mont Blanc jsou na dohled. Bude to ledovcový nářez WW 4+ (5), pár 
úseků WW 3 a  jen málo míst, kde si vydechnete. Takže na  nejlepší 
rafting ve Francii potřebujete notnou dávku odvahy a fyzické kondice. 
V malé skupině se snadno dohodneme o doplnění raftingu pěšárnou 
v NP Tignes, na prohlídky zajímavostí v okolí nebo cokoliv jiného. 
1. den: odpoledne odjezd do Francie.
2. den: rafting na proslulé slalomové trati ISÉRE v Bourg ST. Maurice. 
Navečer se zabydlíme v kempu na příští 3 noci. 

Cena zahrnuje: dopravu, rafting se 2 profi instruktory, 4× kemp (2× je 
noční přejezd), 4× polopenze, zapůjčení vodáckého vybavení (bunda, 
vesta, přilba), neopren a neoprenové boty zdarma. Platí se na místě: 
lanovky podle zvolené turistiky. Nástupní místa: Pardubice, Praha, 
Plzeň a další na trase.

Rafting pro party 6 přátel  
s dobrou kondicí a sportovním duchem

3. den: dopoledne rafting na spodní ISÉRE a vodní stav ještě vylepší pře-
hrada nad Bourg St. Maurice. Tady je ISÉRE je široká a přehledná, ale pak 
se všechna voda stlačí do úzkého kaňonu kolmých stěn a adrenalin vám 
rozvibruje chlopně. Odpoledne rafting v rychlém tempu na DORONU. Úzké 
koryto je téměř mimo civilizaci, protože silnice se klikatí až hodně vysoko 
nad lesním kaňonem. Navečer prohlídka lázeňského BRIDES LES BAINS.
4. den: odpočinek od  vody. Turistika v  NP Vanoise. Spolu s  Le Grand 
Paradis je největší chráněnou oblastí západní Evropy. Oblast Tignes je 
hlavním migračním koridorem kamzíků a kozorožců, a tak můžete při 
troše štěstí pozorovat i tyhle mrštné skokany. 
5. den: brzo ráno se přesouváme přes Col du Petit St. Bernard do údolí 
Aosta, kde na nás čeká největší top evropského raftingu DORA BALTEA. 
Obtížnost této ledovcové královny se pohybuje od WW 3+ až WW 4+(5). 
My si vybereme úsek, který bude sedět tak akorát k vašim zkušenostem, 
aktuální kondici a odvaze. Rozhodně se máte na co těšit. Večer přejezd 
do kempu k poslední řece.
6. den: v srdci Piemontu rafting na SESSIE v peřejích Cutter Slalom, 
Drunk, Igloo nebo Big Colorado. Důstojná tečna za nabitým zájezdem 
a noční přejezd domů.
7. den: příjezd dopoledne.

Kód Termín Cena
511 7. 6. – 13. 6. 16 990 Kč

Rakousko

Rakousko

Itálie

Francie

Isel

RAFTING DELŠÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ
RAKOUSKO • ITÁLIE • FRANCIE
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RAFTING V BOSNĚ 
Rafting na 4 nejlepších řekách Balkánu
Jaro už tady dávno jede na plný plyn a podzemní vý-
věry jsou napěchované vodou ze sněhu nebo dešťů. 
Všude vládne dobrá nálada, místňáci nás zase rádi vidí a jejich pohos-
tinnost nezná mezí. Můžete sem s  námi jet na  raftu s  instruktorem, 
na kánoi nebo kajaku (pokud ale bezpečně zvládáte WW 3+). Na webu 
se můžete podívat na film z května 2016. Některé peřeje se ztratily pod 
vodou z předchozích dešťů, ale i tak to stálo za to.
1. den: odjezd dopoledne a cesta do Bosny.
2. den: rafting vápencovým kaňonem NERETVY. Někde se rozestupu-
je jen na 2 metry a z různých děr ve stěnách tryskají krasové vyvěračky.
3. den: rafting skalním kaňonem SANY, snad nejprůzračnější řeky Bos-
ny. Z raftů vysedáme přímo u rybí restaurace a zdejší porci pstruha nebo 
jehněčího mají problém spořádat i největší jedlíci.
4. den: rafting na  VRBASU, kde nám pořádně zatopí peřej Bieli Buk. 
5. den: rafting na  UNĚ nepřístupným údolím bosensko–chorvatského 
hraničního pásma. Sjedete si úsek, kde Filip Renč natáčel film Na vlast-

Cena zahrnuje: dopravu, rafting s profi instruktory, kempy a tábořiště, 
zapůjčení vodáckého vybavení (bunda, vesta, přilba). Zapůjčení neoprenu 
a bot: zdarma. Cena nezahrnuje: poplatek na UNĚ cca 5 €. Nástup. mís-
ta: Trutnov, Hr. Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Humpolec, Brno.

Kód Termín Cena

503 4. 5. – 9. 5. 10 750 Kč

ní nebezpečí. Zastávka na focení neskutečných travertinových vodopádů 
Štrbački Buk, dáme poslední bosenskou baštu a mažeme domů.
6. den: návrat do ČR ráno.

ADRENALIN  
RAFTING A AREA 47  
V RAKOUSKU
ÖTZTALER ACHE – INN – SANNA 
Hvězdicově z jednoho kempu 

Dva nejlepší úseky rakouské části Innu a špičková Sanna pro zkušené 
vodáky. A pozor, přidali jsme třešničku na dortík Ötztaler Ache! Velké, ale 
opravdu velké vlny a válce z vás vysají adrenalin až do morku kostí. Pře-
suny na místě jsou krátké, tak bude víc času pro relax po náročném pád-
lování, blbnutí v neméně adrenalinovém aquaparku, grilovačky a večírky. 
Kemp má kromě velmi dobrého zázemí i venkovní bazén a před kem-
pem je bezva motorkářská hospoda. Náročnost raftingu WW 3+ až 4+.
1. den: večer odjezd do kempu a bydlíme tady až do neděle. 
2. den: v peřejích TÖSENER SCHLUCHTU se posádky poznají a sladí 
pádlování do dokonalé souhry. Odpoledne rafting na SANNĚ. Ostré 
zatáčky, katarakt a skluzy dají pořádně zabrat. Konec před soutokem 
s INNEM nebo podle vody jedeme dál.
3. den: nejtěžší rafting v Rakousku na ÖTZTALER ACHE. Voda z Ötztalské-
ho ledovce neúnavně masíruje koryto řeky a velký spád tvoří monstrózní 
vlny a válce. Jízda jen pro odvážné rafťáky se zkušenostmi. Navečer Aqua-

Cena zahrnuje: dopravu, rafting s profi instruktory, 3× kemp, zapůj-
čení vodáckého vybavení (bunda, vesta, přilba). Vlastní doprava: sleva 
600 Kč. Příplatek: neopren a boty 300 Kč. Platí se na místě: rakouský 
poplatek za rafting 20 €, vstup do Area 47 na 2 hod 12 €. Nástupní 
místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Plzeň. 

Kód Termín Cena

526 19. 8. – 22. 8. 7 990 Kč

Kód Termín Cena

527 10. 8. – 15. 8. 8 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu (max. 16 účastníků), rafting a  ferratový kurz 
s profi instruktory, 5x kemp, vodácké vybavení (bunda, vesta, přilba). Vlast-
ní doprava: sleva 600 Kč. Příplatek: neopren a boty 200 Kč, ferratový set  
240 Kč. Platí se na místě: rakouské popl. za rafting 20 €, vstup do Area 
47 na 2 hod 12 €. Nástup: Trutnov, H. Králové, Pardubice, Praha, Plzeň.

FERRATY, RAFTING  
A AREA 47, HAIMING
Hvězdicově z jednoho kempu

Po večerech grilpárty a další program. To všechno vám zajistí perfekt-
ní duševní relax. Po fyzické stránce si ale moc neodpočinete, dostane-
te totiž pěkně do těla. Zájezd je omezen na max. 16 účastníků.  
1. den: odpoledne odjezd do kempu v Rakousku.
2. den: rafting v TÖSENER SCHLUCHTU. Pár kilometříků na rozpád-
lování a rozhýbání než do toho vlítnem. Po obídku techničtější rafting 
na SANNĚ.
3. den: kratší zajištěná cesta SÖLDEN – MOOSALM a výhledy na celý ski 
resort Sölden. Naučíte se nebo osvěžíte základní dovednosti pro pohyb 
na ferratách a ošaháte si lezecký terén. Odpoledne snad nejhezčí kle-
ttersteig v  Ötztalských Alpách, STUBEINFALL. Obtížnost se pohybuje 
kolem písmena B. Cesta je velice pěkně zajištěná a  osazena mnoha 
stupy, lezení v  kolmé velice vzdušné stěně zakončené traverzem nad 
hranou téměř 300 m vysokého vodopádu. Večer relax v lesním bazénu.
4. den: raftový trénink na vlnách IMSTER SCHLUCHTU a odpoledne kratší 

ferrata Klettersteig Geierwand bei Haiming, náročnost C, koupačka 
v náhorním jezeře Piburger See. 
5. den: prohlídka exponované Tyršovy soutěsky a rafting na ÖETZU. 
Největší obtížnost, která se dá ještě v Rakousku na raftu jezdit, divoká 
voda pro vyježděné rafťáky. Rychlá, bouřící masa vody a některým vál-
cům je lepší se vyhnout. Navečer přijdete o poslední zbytky sil v adre-
nalinovém aquaparku AREA 47 (nejhustší aquapark v Evropě – klidně 
se můžete nechat vystřelit z vodního děla...)
6. den: ferrata LEITE KLETTERSTEIG. Lezení ve vápencových plot-
nách s  úchvatným výhledem na údolí. Absence umělých stupů pro 
nohy dodává cestě určitou volnost, ale náročnost je B, takže to dá 
i ten, kdo na ferratách začíná. Návrat domů do 23:00.

Vrbas

centrum Area 47. Místní atrakce si nezadají s adrenalinem na raftech. 
4. den: rafting v kaňonu IMSTER SCHLUCHTU. Sem se jezdí za těmi 
největšími vlnami. Podle stavu vody mohou mít až 3 metry, po obědě 
odjezd domů, příjezd do 23:00.

Inn

Rakousko

Rakousko

Bosna
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Během krátkého severského léta máme v  Nor-
sku pro rafting ty nejlepší podmínky, protože právě 
teď jsou tady řeky tak nádherně vodnaté, že peřeje 
prakticky vůbec nekončí. Navíc jsou tak čisté, že z  jejich vody může-
me klidně vařit a krásnější místa k táboření byste si snad ani nemohli 
představit. Je pravda, že i kdybychom tady zůstali celý měsíc, nepoznáte 
všechno, ale to NEJ z Norska pro vás máme. Náročnost řek je od WW 3 
po WW 4. Jednotlivé úseky řek jsou na 2 až 3 hodinky plavby, protože to 
tady frčí. Náročná je cesta do Norska a zpět. Tam jedeme větší část cesty 
Švédskem, zpět zase Norskem. Na místě jsou přejezdy krátké, protože 
tohle je dokonalý a logický okruh. 
1. den: odjezd ráno, cesta přes Německo, trajekt do švédského Gedseru. 
2. den: cesta Švédskem a Norskem, prohlídka Osla, večer kempujeme 
u první řeky, odpočinek. 
3. den: celý den pro rafting na řece DAGALI ve třech špičkových úsecích. 
4. den: NP Rondane má deset dvoutisícových vrcholů a je typickou vyso-
kohorskou oblastí s ledovcovými jezery. A právě tady raftujeme na ATNĚ 
ve dlouhých pasážích přehledných, ale silných peřejích. 
5. den: den pro řeku DRIVU. S  přehledem zdolává soutěsky kaňonu, 
protože je dobře živená spoustou pramenů a vodopádů. Některé pada-

RAFTING V NORSKU

jí z kolmých stěn přímo kolem raftů. Večer kempujeme u  jezera pod 
Romsdalhornem. 
6. den: trajekt přes Norddalsenfjord, rafting na řece ASTRA a táboříme 
tentokrát u jezera Liavatnet.
7. den: dokončíme cestu k nejobdivovanější norské řece SJOE v pohoří 
Jotunheimen neboli Domově obrů. Rafting na prvním úseku řeky a uby-
tování v kempu. 
8. den: v nejvyšším pohoří celé Skandinávie sbírá SJOA tisíce ledovco-
vých pramenů a než se přižene s ohromující silou pořádně nadupaného 
stroje z náhorních plošin dolů, překoná spoustu přírodních kataraktů, 
skalních stupňů a zlomů. V Heidalském údolí se její spád zmírní a do-
volí stovkám vodáků z celé Evropy smočit pádla. SJOA znamená třpytivá 
a je dokonalým rozloučením s nejlepším evropským raftingem. Přejezd 
do Lillehammeru. Navečer se vydáme na zpáteční cestu. 
9. den: trajekt do Německa, cesta domů. 
10. den: návrat dopoledne.

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusy, zapůjčení vodáckého vybavení 
(bunda, vesta, přilba), instruktory. Neopren a neoprenové zdarma. 
Ideální příležitost pro leteckou dopravu do Osla.
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha.

Kód Termín Cena

519 29. 6. – 8. 7. 19 950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, rafting s  instruktorem, 5× kemp a 2× pla-
cené tábořiště, zapůjčení vodáckého vybavení (bunda, vesta, přilba), 
hydropytel na bagáž do kaňonu Tary. 
Zdarma: zapůjčení neoprenových kalhot. 
Poplatky na místě: Una 5 €, vstup na Taru 50 €, vstup do NP Durmitor 3 €. 
Nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Hum-
polec, Brno.

5. den: přesun do NP DURMITOR, cestou prohlídka centra Sarajeva, 
noc v kempu horského střediska. 
6. den: celodenní pěší výlet na nejkrásnější vyhlídky DURMITORU, pak 
dokoupení potravin a příprava na expediční splutí TARY. 
7.–9. den: třídenní plavba kaňonem TARY, takže všechny tábornic-
ké potřeby vezeme sebou. Čeká nás zlatý hřeb, přes 50 km vody jen 
s minimálním pádlováním, slunění, koupání a obdivování pohádkové 
přírody. Po úbočích kaňonu padají vodopády, o hladinu se tříští kraso-
vé vyvěračky a stékají prameny. Všechno kolem se modrá vodou nebo 
zelená vegetací. Závěrečný, trochu náročnější úsek TARY je dobro-
družným rozloučením s řekou i kaňonem, ale končíme až ve vodách 
DRINY. Balíme, ještě se najíme v hospodě v kempu a odjíždíme.
10. den: příjezd dopoledne.

2denní rafting na Taře nejhlubším kaňonem Evropy 
a na dalších nejlepších řekách Balkánu. 10 dní 
v zajetí pohody a nádherné přírody. 
TARA je skrytá v odlehlých oblastech Durmitoru, nejvyššího poho-
ří Černé Hory a kaňon TARY je nejhlubším kaňonem Evropy. Výška 
jeho stěn je až 1300 m a dlouhý je 78 km. Proto se o TAŘE mluví jako 
o Coloradu starého kontinentu. Kromě toho se její údolí řadí do svě-
tové sítě biosférických rezervací. TARA je určitě nejlákavější řekou, 
ale ukážeme vám i další nádherné řeky bývalé Jugoslávie a z Balká-
nu si přivezete spoustu originálních zážitků. Náročnost řek WW 2–3, 
spodní peřeje Tary 3+, ale na raftovém člunu je zvládne i naprostý 
začátečník. Zkušenějším vodákům doporučujeme nafukovací kánoi.
1.–2. den: odjezd ráno do Bosny na UNU. Začíná kličkování mezi tu-
fovými stupni, průjezd nádherné soutěsky Velika Grmuša, navečer 
prohlídka hradu Ostrožac.
3. den: přesun na SANU, pěknou bosenskou řeku s polorozpadlými 
jezy a snadnými peřejemi. 
4. den: splutí VRBASU i s peřejí BIELY BUK WW 3+, splutí Grebenské 
a Zvečanské soutěsky. Pak už jen relaxace a koupání.

RAFTING TARA

NP Durmitor Sjoa

Kód Termín Cena

522 23. 7. – 1. 8. 14 790 Kč

Driva NP RondaneTara

Černá 
Hora Norsko
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Una

RAFTING  
V CHORVATSKU  
A BOSNĚ, PENZION
Řeky v  chorvatského regionu Kordun a  bosenské Cazinské krajiny 
mají brzo na jaře dost vody i pro rafting. Místní jsou tu přívětiví, pří-
roda krásná a kraj vyniká perfektní kuchyní za přijatelné ceny. Ob-
tížnost sjížděných úseků nepřesahuje WW 3+, tak zveme i začínající 
pádlaře. Můžete se přidat i na kánoích, pokud zvládáte Salzu za vyšší 
vody a nezaskočí vás silné válce. Cesta tam i zpět je celkem svižná, 
vzdálenosti mezi řekami jsou krátké a po dobrých silnicích.
1. den: navečer odjezd do Bosny.
2. den: rafting na UNĚ. Začneme lehkým úsekem na rozjetí a svižně se pro-
vezeme kaňonem Veliká Grmuša. Průzračná voda a krasové prahy tvoří 
bíle propěněné peřeje. Vegetace spolu s travertinem tvoří vodní labyrinty, 
v nich si musíme najít tu nejlepší stopu. Ubytování v penzionu na 2 noci.
3. den: rafting začneme v peřejích přímo pod impozantním vodopádem 
Štrbački Buk. UNA tady překonává 25 m vysoký práh a s mohutným 
hřmotem pokračuje skalním kaňonem po bosensko – chorvatské 

Cena zahrnuje: dopravu, rafting, 3x ubytování pod střechou, zapůjčení 
vybavení – vodácká bunda, vesta, přilba, pojištění zapůjčeného vyba-
vení, zákonné pojištění CK. Zdarma: zapůjčení neoprenu. Nástupní 
místa: Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Humpolec, Brno.

Kód Termín Cena

501 28. 4. – 2. 5. 8 490 Kč

hranici. Divoká nepřístupná krajina, ledové skalní vyvěračky a časté 
peřeje tvoří vytvoří z raftingu na UNĚ nezapomenutelný zážitek. Zre-
laxujeme u místního jídla a čeká nás krátký přesun do Chorvatska, 
cestou se ještě stavíme ve Slunji na prohlídku vodního skanzenu.
4. den: říčka KORANA patří mezi stálice našich vodáckých výletů do 
Chorvatska. Sjedeme desítky zábavných skoků. V létě se pod nimi cach-
táme, ale na jaře se promění v silného protivníka a tenhle přírodní agua-
park na sen každého vodáka. Pak zabalíme a přejedeme se ubytovat.
5. den: vracíme se domů, ale ještě musíme ty zážitky nějak vstřebat... 
a kde jinde, než v termálu, takže se stavíme ve slovinském termálním 
resortu Ptuj. Léčivá voda je blahodárná na pohybové ústrojí (teplota 
až 40 °C) a to se nám může zatraceně hodit. Kdo nechce do termálu, 
má volno na prohlídku nejstaršího slovinského města, které má jedi-
nečnou atmosféru. Staré uličky, vinné sklípky, kavárničky a spoustu 
památek vč. hradu. Příjezd domů do 20:00.

Štrbački Buk

Chorvatsko

Bosna  
a Herceg.

Ceny jsou uvedeny za jeden den při zapůjčení 1–2 dny. Zapůjčení od 3 dní slevy. 
Víkendové půjčovné: pátek od 13:00 a vrácení pondělí do 12:00 = 2 dny

CENÍK PRO KAMENNÉ PŮJČOVNY 
V HRADCI KRÁLOVÉ A PARDUBICÍCH

Typ lodě Cena na 1 den Cena od 2 dní

KÁNOE NAFUKOVACÍ

PÁLAVA 2 sedačky 350 Kč 300 Kč

ORINOKO 2 sedačky samovylévací (do WW 4) 400 Kč  350 Kč

RIO, BARAKA 2 sedačky samovylévací 400 Kč 300 Kč

RIO 3 sedačky samovylévací 450 Kč 390 Kč

KÁNOE PLASTOVÉ

VYDRA, SAMBA 2místná 350 Kč 250 Kč

SAMBA 3místná 400 Kč 350 Kč

Dětská pěnová sedačka do 2místné Samby 
(max. 45 kg) 50 Kč  50 Kč

RAFTOVÉ ČLUNY

COLORADO 450 6místný 750 Kč  650 Kč

COLORADO 360 4místný 650 Kč 550 Kč

PULZAR 380 6–7místný 1 900 Kč 1 500 Kč

PULZAR 450 9–10místný 2 500 Kč 2 000 Kč

KAJAKY

Kajak plast Spunt, Bert, Arc, Whiplash + 
špricdeka nylon 400 Kč 350 Kč

Kajak K1 nafukovací 400 Kč 290 Kč

Špricdeka neopren 50 Kč 50 Kč

SEAKAJAKY
ZOAR SPORT 1místný + kormidlo,  
špricka nylon 400 Kč  300 Kč

KODIAK, MARLIN 1místný + kormidlo, 
špricka nylon 400 Kč 300 Kč

EXCURSION 2 místný + kormidlo,  
špricka nylon 500 Kč  350 Kč 

Paddleboard

SUP + pádlo+ pumpa 590 Kč 490 Kč

Oblečení / příslušenství Cena

NEOPRENOVÉ OBLEČENÍ 

Neoprenové kalhoty LONG JOHN SMILER 4 mm 100 Kč

Neoprenové boty, neoprenové rukavice 50 Kč

VODÁCKÉ BUNDY 

Vodácká bunda (raft, KÁNOE) 60 Kč 

Vodácká bunda s kapucí (seakajak, KÁNOE) 70 Kč

Vodácká bunda dětská 5–10 let 30 Kč

VODÁCKÉ PŘILBY

Ace, Descent 30 Kč

PLOVACÍ VESTY

Dospělí – klidná voda 30 Kč

Dětská 30 Kč

Dospělí – divoká voda 50 Kč

Kajak, seakayak 50 Kč

PÁDLA

PÁDLO (kánoe, raft) 20 Kč 

PÁDLO dětské lehké dřevěné 3–6 let a 7–12 let 20 Kč 

PÁDLO kajak dvoudílné 30 Kč

PÁDLO seakajak 40 Kč

VODOTĚSNÉ SUDY, LOĎÁKY, KUFRY

Sud 30/60 litrů 30 Kč

Loďák 100 litrů s dvěma popruhy 90 Kč

Loďák 60 litrů 60 Kč

Kufr PELI na foto, kameru 70 Kč

PUMPY RUČNÍ, ELEKTRICKÉ

Pumpa ruční PROFI kánoe, raft 40 Kč
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www.cvok.cz

Prodejna a půjčovna pro vodáky a turisty
Kotěrova 828 (za muzeem) 
500 02 Hradec Králové

Mobil: +420 604 277 586

e-mail: cvok.sport@tiscali.cz 
www.cvoksport.cz 

Pracovní doba: Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

CVOK SPORT
Cestovní vodácká kancelář
Jiráskova 29, 530 02 Pardubice

Tel.:  +420 466 614 825 
 +420 466 614 339
Mobil:  +420 604 216 497

e-mail: cvok@cvok.cz
www.cvok.cz

Pracovní doba: Po – Pá 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 

CVOK s.r.o.


