Tipy na výlety a dovolenou v České republice: www.kudyznudy.cz
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Vodní turistika
O vodě se sice říká, že je zrádná, ale plavby po českých a moravských řekách vás nezradí nikdy. Cestování po vodě představuje příjemnou a vzrušující formu putování i poznávání přírodních a kulturních
krás naší země. Zapomeňte však na bachraté laminátové kánoe, neforemné lodní pytle a všudypřítomné mokro! Obstarožní plavidla na českých řekách už dávno vystřídaly nafukovací rafty, lehoučké
umělohmotné kánoe a moderní vybavení. Řady půjčoven vám lodě dopraví, kamkoliv si budete přát,
a patřičně se postarají o veškerý komfort a zázemí. Chcete-li pár dní na vodě i bydlet, pronajměte si
kajutový člun a vydejte se na Baťův kanál, jedinou turistickou vodní cestu v České republice. Milovníkům romantiky učarují parníčky v Hradci Králové, vyhlídkové plavby Lednicko-valtickým areálem, v Poděbradech a jinde. A konečně pro ty, kdo touží po dobrodružství a adrenalinu, jsou určeny
sjezdy na raftech, kurzy jachtingu a další radovánky.
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Vodácké centrum a půjčovna lodí Bisport

1. místo v podkategorii Vodní turistika
Dolní Posázaví splňuje všechny podmínky turisticky zajímavého kraje, znásobené navíc blízkostí a tím i skvělou
dopravní dostupností z hlavního města
Prahy. Je to kraj krásných a rozmanitých přírodních scenérií se spoustou
historických památek, protnutý řekou
Sázavou.
Přímo v Týnci nad Sázavou objevíte vodácké centrum Bisport, kde si můžete
půjčit kánoe, rafty a kajaky na vodácké
výlety na řekách Sázavě, Vltavě, Lužnici,
Otavě, Berounce a Ohři. Je jedno, jestli
na vodě chcete strávit jediný den, prodloužený víkend nebo celý týden, tady
vám zajistí kompletní služby s dopravou
lodí a veškerého potřebného vybavení
na začátek a z konce výletu. Navíc si
můžete objednat doprovod průvodce
a výcvik, získat zpracované trasy výletů,
včetně vlastních map a prohlédnout si
videozáznam splutí Sázavy v úseku Týnec–Pikovice, abyste viděli, co vás čeká
a nemine.
Pro ty, kteří by raději než z řeky poznávali Posázaví na kolech, je k dispozici
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půjčovna horských kol. V nabídce jsou
i akce na míru s vodáckým programem
pro školy a ﬁrmy.
Bisport spol. s r.o.
Ing. Fr. Janečka 511,
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 317 701 460
e-mail: info@bisport.cz
www.bisport.cz

 

Tipy pro starší a pokročilé
• Jeden z nejzajímavějších způsobů, jak
se z Prahy dostat do dolního Posázaví,
nabízí Pražská paroplavební společnost.
Každoročně od května do září o sobotách,
nedělích a svátcích vyplouvá ráno loď
z přístaviště na pražském Rašínově nábřeží směrem do Davle k soutoku Sázavy
a Vltavy a dále po Vltavě až do Třebenic
pod hráz Slapské přehrady. Při poklidné
pomalé plavbě si vychutnáte úžasné výhledy z hladiny řeky. Více informací najdete na stránkách www.paroplavba.cz.
• Jen málo českých železničních tratí získalo takovou proslulost jako Posázavský Paciﬁk. Lokálka jede z Prahy-Braníku nejprve údolím Vltavy a pak sleduje tok řeky
Sázavy až do Světlé nad Sázavou. V úseku mezi okrajem Prahy a stanicí Čerčany projíždí sedmi tunely, místy se klikatí
vysoko nad řekou a poskytuje nevídané
vyhlídky. Najdete tu i jeden z nejhezčích
kamenných železničních mostů Žampach
u Jílového, který se klene ve výšce 41,5 metrů nad údolím a je tudíž jen o půl metru
nižší než pražský Nuselský most. Podrobnosti o jízdním řádu a další informace
zjistíte na www.posazavsky-paciﬁk.cz či
www.paciﬁkem.cz.

Výlet parníkem po Labi v Hradci Králové
Tipy pro zvídavé rodiny

2. místo v podkategorii Vodní turistika
Přímo v centru města, na Smetanově
nábřeží naproti Městským lázním, bývá
každý rok od května do září (a za pěkného počasí i v říjnu) v provozu půjčovna
lodiček. Ještě větší pozornost přitahují
vyhlídkové plavby malými parníčky
Hradec a Královna Eliška, které připomínají lidský důmysl 19. století. Jde
o unikáty, s nimiž se můžete projíždět
po řece Labi a zažít pocity cestujících
z dob, kdy tento pomalý způsob cestování byl běžný. K dispozici je i plavidlo
na českých řekách nevídané, pirátská
plachetnice Pirát, o kterou je zájem
hlavně mezi dětmi.
Plavby trvají přibližně 50 minut a lodě
vyplouvají zpravidla v každou celou hodinu z přístaviště na Smetanově nábřeží
směrem na Staré město pod Bílou věž,
proti proudu s obrátkou pod kamenným mostem na Pláckách. Plavby si
samozřejmě můžete objednat pro školní
výlety, zájezdy, soukromé a společenské
akce.

Hradecká paroplavební společnost
Smetanovo nábřeží, Hradec Králové
tel.: 777 009 143
e-mail: paroplavba@seznam.cz
www.paroplavba.wz.cz



• Novinkou roku 2008 se staly víkendové
vyhlídkové plavby motorovou lodí Smiřice na trase Předměřice–Smiřice. V sobotu
odpoledne se můžete nalodit v Předměřicích nad Labem, v přístavišti na pravém
břehu Labe nad elektrárnou, v neděli
odpoledne loď vyplouvá z přístaviště pod
Tyršovým mostem ve Smiřicích.
• Stále většímu zájmu se těší akce zvaná
Nábřeží paromilů, kdy jsou na nábřeží
v Hradci Králové k vidění desítky parních
strojů, lodní modely poháněné párou,
parní válce, parní nákladní automobily,
parní stříkačky a další vynálezy. Děti se
mohou povozit na kolotoči poháněném
parní lokomobilou či na zahradní železnici. Informace o termínu konání najdete
na stránkách www.paroplavba.wz.cz.
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Toulky kolem Baťova kanálu

3. místo v podkategorii Vodní turistika
Zavítáte-li na Slovácko, určitě byste neměli zapomenout na Baťův kanál. Vodní cesta vznikla na řece Moravě v letech
1934 až 1938 z iniciativy Jana Antonína
Bati pro zemědělské závlahy a lodní dopravu lignitu z Ratíškovic do Otrokovic.
Baťův kanál se ovšem už dávno změnil v 65 km dlouhou turistickou vodní
atrakci s přístavišti, půjčovnami kánoí,
hausbótů a motorových člunů a pravidelnými vyhlídkovými plavbami. Přívětivou tvář Slovácka dokreslují vinné
sklepy a také hustá síť cyklostezek, které
mnohdy vedou přímo podél kanálu.
Jednou z nich je nová stezka mezi
Uherským Hradištěm a Otrokovicemi,
která navazuje na cyklotrasu Kromě175
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denních expedicích, pro něž jsou nachystány čluny se závěsným motorem.
Na opravdové milovníky romantiky čekají plavby na kánoích, při nichž se sjíždí jeden z posledních neregulovaných
úseků řeky Moravy. Podle vodácké klasiﬁkace toků jde o trasu vhodnou i pro
úplné začátečníky, odměnou za vynaloženou námahu je plavba nenarušenou
přírodou s řadou půvabných zákoutí
a koupání na liduprázdných plážích.
CA BK, vodní doprava a půjčovna lodí
Rybářská 1228, 696 66 Strážnice
tel.: 603 371 350, 605 120 854
e-mail: batak@seznam.cz
www.batuvkanal.net



Jachting na přehradě Slezská Harta

Vodní nádrž Slezská Harta leží na severní Moravě poblíž Bruntálu. Byla
dokončena až v roce 1997 a její napouštění se plánovalo na roky, ale
katastrofální povodně toho roku vše
dramaticky urychlily. Nejmladší česká
přehrada patří k nejrozsáhlejším vodním plochám v tuzemsku a díky členitému terénu, řadě zátok a řídkému
osídlení je ideálním cílem pro ty, kteří
hledají klidné místo pro dovolenou na
vodě.
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Půjčovna lodí Na Rejdě
763 64 Spytihněv 329
tel.: 603 802 691
e-mail: hampala@pujcovnalodi.cz
www.pujcovnalodi.cz

Vyhlídkové plavby po Moravě a Baťově kanálu
na lodi Amos

Dvanáct metrů dlouhá, přes tři metry
široká a s maximální kapacitou třicet
osob – to jsou základní údaje o lodi
Amos, s níž se můžete vypravit na hodinovou vyhlídkovou plavbu s průvodcem po Baťově kanálu a řece Moravě.
Na palubě je však možné pořádat také
originální uzavřené večírky, oslavy narozenin, jednání, školení a další akce.
Po domluvě s posádkou můžete přistát
u břehu a uspořádat piknik s opékáním
buřtů či grilováním, případně protáhnout zábavu až do časných ranních
hodin.
Baťův kanál jako jedinou turistickou
vodní cestu v České republice ovšem
můžete poznávat také z paluby kajutových člunů, určených k vícedenním
rekreačním plavbám, anebo při jedno176

říž–Uherský Ostroh–Hodonín. Převážná část vede přímo po hrázi Baťova
kanálu a během projížďky na kole se
můžete kochat nádhernou přírodou,
zastavit se u některé z plavebních komor a prohlédnout si důmyslný technický systém anebo načerpat síly v některé z přístavních hospůdek. A pokud
budete opravdu unaveni, na lodi vás
do cíle ochotně dopraví i s kolem.

Společnost Yachtsport nabízí nejenom
zapůjčení kajutových plachetnic nebo
výukové plavby pro začínající i pokročilé jachtaře, ale také plavby pro běžné
návštěvníky Slezské Harty, kteří chtějí
poznat přehradu z jiného úhlu a zkusit
si, co vlastně plavba na plachetnici obnáší, školní výlety spojené s poznávací
a výukovou plavbou na dvoustěžňové
plachetnici a další aktivity. Plachetnice si můžete pronajmout na jediný den
nebo na víkend, vlastníci průkazu vůdce

Vodní turistika
malého plavidla mají možnost pronájmu
na celý týden. Plavby zpestřují návštěvy
přístavních restaurací anebo možnost
pěšího výletu na největší a nejzachovalejší sopku v tuzemsku, Velký Roudný.

Tomáš Svoboda
Slezská Harta, Nová Pláň
tel.: 605 248 359, 605 248 358
e-mail: info@yachtsport.cz
www.yachtsport.cz
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Po vodě Lednicko-valtickým areálem

3. místo v podkategorii Jižní Morava
Na jižní, geometricky pravidelnou francouzskou část lednického zámeckého
parku s novogotickým skleníkem, upravenými záhony a stříhanými ploty navazuje anglický park s rybníkem a šestnácti ostrovy s ptačími koloniemi, který
volně přechází do lužních lesů kolem
Dyje. Plavba bývalým panstvím rodu
Lichtenštejnů, tedy zámeckým parkem,
lužním lesem a tajemnými meandry
řeky Dyje, si získává stále větší oblibu.
Lodě pravidelně vyplouvají ze stylového přístaviště pod Maurskou vodárnou
přímo pod zámkem a plaví se po dvou
trasách. První vede po hladině Zámecké

Dyje k šedesát metrů vysokému Minaretu, druhá míří od Minaretu meandry
Staré Dyje a tajuplným lužním lesem
k umělé zřícenině Janohrad. Plavby,
provázené výkladem, lze spojit s pěší
procházkou parkem i cyklistickým výletem za dalšími památkami a přírodními
krásami Lednicko-valtického areálu.
1.Plavební s.r.o.
21.dubna 3, 691 44 Lednice
tel.: 603 516 358
e-mail: info@plavby-lednice.cz
info@1plavebni.cz
www.plavby-lednice.cz



Tip na výlet
Lednicko-valtický areál, nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina na světě, byl v roce
1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Před vašima očima se
otevře okouzlující svět impozantních šlechtických sídel, obklopených parky, zahradami,
rybníky, řekami a lesy, doplněný řadou soch,
loveckých zámečků, kaplí a kolonád. Navštívit můžete novogotický zámek v Lednici,
barokní zámek ve Valticích, romantickou
umělou zříceninu Janohrad a další drobné
stavby, rozeseté v lukách a lesích mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví. Více informací najdete na stránkách www.unesco-czech.cz.

Tip pro zimní den
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Na vyhlídkové plavby po Zámecké a Staré Dyji se můžete vydat i během víkendů
a svátků od listopadu do března, kdy lodě
vyplouvají v zimní úpravě. Pokud počasí
dovolí a řeka nezamrzne, budete z vyhřáté
lodní kajuty pozorovat krásy zimního zámeckého parku i lužního lesa a pochutnávat
si při tom na pohárku svařeného vína.

Lipno Lake Resort

Areál Lipno Lake Resort se nachází přímo u Lipenské přehrady v Lipně nad
Vltavou a je ideálním místem pro strávení krásné a bezstarostné dovolené po
celý rok. Hostům je k dispozici několik
budov s šesti typy luxusně zařízených
apartmánů. Liší se velikostí obytné plochy a počtem ložnic, ale všechny mají terasy orientované na jih s krásným výhledem na lipenské jezero i vlastní saunu.
V okolí se nachází několik restaurací,
krytý i venkovní bazén a dětský klub,
v jachetním přístavu si můžete pronajmout lodě. Přístav sousedí s hezkou
a čistou pláží, kolem vede cyklostezka
a pěší promenáda s restauracemi, kavár-

nami, malými obchůdky a informačním
centrem. Zatímco v létě vaši dovolenou
zpestří koupání nebo golf na nedalekém
18-jamkovém hřišti, v zimě nepochybně využijete lyžařské středisko. Dolní
stanice sedačkové lanovky, která vás
dopraví až na vrchol Kramolína do nadmořské výšky 900 m, se nachází přímo
za areálem Lipno Lake Resort.
Lipno Lake Resort
382 78 Lipno nad Vltavou 302
tel.: 380 736 061
e-mail: Recepce@lipnolakeresort.cz
www.lipnolakeresort.cz
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Vodní zábava ve sportovním centru SLAPY MARINE

Jezdíte rádi na vltavskou vodní nádrž
Slapy? Pak možná víte a možná ne, že
nádherné dny dovolené můžete strávit
přímo u vody, v centru SLAPY MARI
NE v areálu Autokempu Skalice. Výborně se tu postarají o váš program a kromě
koupání a dalších obvyklých vodních
radovánek si můžete užívat další pestré aktivity, třeba vodní kola itebikes či
vodní poskakovadla aquaskippery, které
na hladině prostě nejdou přehlédnout!
SLAPY MARINE rovněž nabízí půjčování lodiček, šlapadel a motorových
180

člunů, milovníci jachtingu na vnitrozemských vodách si mohou pronajmout
kajutovou plachetnici. Na své si přijdou
i příznivci rybaření, vychlazeného piva
a dalších specialit z baru.
SLAPY MARINE
AUTOCAMP SKALICE, 258 00 Slapy 382
tel.: 732 232 232
e-mail: info@slapymarine.cz
www.slapy-marine.cz



Vranovská přehrada z paluby výletní lodi Viktorie

Tip pro zvídavé rodiny
Zámek Vranov nad Dyjí, který stojí vysoko
na skále nad stejnojmenným městečkem,
sice z paluby výletní lodi neuvidíte, ale jeho
návštěvu byste si neměli nechat ujít. Zámek
jako z pohádky se vyznačuje jedinečnou architekturou, ostatně jeho nejcennější části
projektoval vynikající rakouský architekt
J. B. Fischer z Erlachu.
Dominantou areálu je oválný Sál předků,
jehož kopuli zdobí freska J. M. Rottmayra,
terasa s impozantním výhledem do údolí
a kaple Nejsvětější Trojice. Vranov si oblíbili čeští ﬁlmaři; natáčela se tu například
pohádka Nesmrtelná teta a romantický ﬁlm
Andělská tvář. Více informací najdete na
stránkách www.zamekvranov.cz.

Vranovská přehrada, jíž se kdysi hrdě
přezdívalo Moravský Jadran, vznikla
na řece Dyji západně od Znojma v letech 1930 až 1933. V červenci a srpnu si
můžete vychutnat příjemnou plavbu na
lodi Valentýna nebo vyzkoušet zbrusu
novou výletní loď Viktorie. Čekají vás
unikátní pohledy na hrad Bítov a zříceniny hradu Cornštejn, na zalesněné svahy meandrů řeky Dyje s řadou skalních
útvarů, romantická zákoutí a stovky
chat na obou březích přehrady.
Vedle pravidelné linkové lodní dopravy jsou nesmírně oblíbené i speciální
večerní plavby, kombinované s večeří
v příjemné restauraci, taneční hudbou,
degustací vín společnosti Znovín Znojmo a ochutnávkou sýrů z Jaroměřické
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Vranov Agency
Nástupiště u hráze Vranovské přehrady
Vranov nad Dyjí
tel.: 606 887 575
e-mail: info@vranovagency.cz
www.vranovagency.cz



Raftování na řece Moravě

Pojeďte na řeku Moravu! Stačí si vybrat
jednodenní nebo vícedenní vodácký
program, půjčit si nafukovací kánoi nebo
raft, případně i pádla, vesty, přilby, pumpy, neopreny, lodní pytle či stany, a pak
se vydat na řeku. Proplujete džunglí Litovelského Pomoraví, kde budete pádlovat,
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mlékárny. Moderní loď je vybavena
krytou kajutou s lodním barem, na
přání je plavbu možné doplnit rautem,
živou hudbou anebo prohlídkami několika hradů a zámků v okolí přehrady.
Cestu mezi přístavištěm a historickými
památkami usnadní turistický vláček
a sladkou tečkou za zajímavým výletem
může být zmrzlina, palačinka nebo jiné
dobroty z Cukrárny na hrázi.

přeskakovat, podlézat a podplouvat překážky v řece. Nudit se nebudete – a navíc
si užijete největší moravskou řeku, která
ještě zůstala „neobjevená“, řeku bez zástupů lodí a vodáků.
Plavby končí přímo v Olomouci, jen
kousek od půjčovny. Kromě soukromých

Vodní turistika
plaveb tu zajišťují i další programy, třeba
vodácké a sportovní kurzy na českých
řekách pro školy, oddíly, kluby a další
skupiny. V zimních měsících provozuje
společnost PK vodácká půjčovna víkendovou lyžařskou a snowboardovou školu
pro děti ze Zlína, Vsetína a okolí ve Ski
areálu Razula ve Velkých Karlovicích.
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Rafting Morava

Chcete se pobavit a zažít něco nového
a netradičního? Užít si volný čas venku
v přírodě, na vodě, s kamarády a pádlem? Pak využijte nabídku ﬁrmy Rafting
Morava, jejíž součástí jsou plavby na
raftech na českých i zahraničních řekách podle přání zákazníků.
Centrem veškerého dění je loděnice
za sportovní halou v Olomouci, kde je
k dispozici půjčovna vodáckého vybavení pro malé i velké, pro školy, ﬁrmy
i veřejnost. Půjčit si tu můžete nejen rafty, čluny nebo samovylévací kánoe, ale
také potřebné vodácké vybavení, tedy
lodní pytle, neoprenové obleky a boty,
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PK vodácká půjčovna
Břetislavova 13, 772 00 Olomouc
tel.: 605 592 939
e-mail: pklodeolomouc@seznam.cz
pucekr@seznam.cz
www.pklode.cz

bundy, vesty a přilby. Po domluvě si
můžete objednat raftingové jednodenní
i vícedenní školní výlety na řece Moravě kolem Olomouce v oblasti Litovelského Pomoraví anebo vodácké akce
a zájezdy pro skupiny až do 150 osob
s individuálním přístupem ke každému
účastníkovi.
Rafting Morava
Loděnice SKUP, U Sportovní haly, Olomouc
tel.: 774 816 939
e-mail: raftingmorava@seznam.cz
www.raftingmorava.cz



Plavby po Labi výletní lodí Arnošt z Pardubic

Loď Arnošt z Pardubic pravidelně vyplouvá z přístaviště pod pardubickým
zámkem do Srnojed a Kunětic. Protože
se na palubu můžete nalodit i s kolem,
je to dobrý způsob, jak si vyhlídkovou
plavbou zpestřit cyklistický výlet a třeba
zkrátit cestu domů.
Místo pravidelných linkových plaveb
ale můžete využít jednu z mnoha speciálních nabídek, třeba školní jízdy
s dětským zábavným programem anebo pirátské plavby, při níž se loď změní
v starodávný škuner a posádka soutěží
o opravdový pirátský poklad.
V lodní restauraci jsou vítáni i gurmáni,
pro něž jsou připraveny večeře o několika chodech, grilování v karibském stylu
a další delikatesy. Stabilní jídelní lístek
není rozsáhlý, protože se tu každému
zákazníkovi snaží připravit menu na
míru. Přednost mají potraviny se speciﬁckou chutí, kterou doplňují čerstvé bylinky, specialitou na grilu je pečené sele
na česneku a bylinkách plněné šunkou
s pečenými banány.

Pardubická plavební a.s
Přístaviště u ČEZ ARENY, Pardubice
tel.: 602 615 255
e-mail: rezervace@lod.cz
www.lod.cz



Tip pro mladé a aktivní
Chcete-li svou svatbu skutečně uspořádat
jako událost, na kterou se nezapomíná, pak
k ní využijte loď Arnošt z Pardubic – ostatně
svatební hostiny jsou doménou lodní restaurace. Během plavby můžete zastavit, vykoupat se a znovu vyplout za světel ohňostroje.
Pro zájemce je zajištěn kompletní servis
včetně ubytování, odvozu aut či projížďky
v historických vozech, při plavbě do Kunětic
lze připravit fotografování ženicha a nevěsty
na hradě Kunětická hora.

www.kudyznudy.cz
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Marina Labe a Club Hotel Píšťany

Na břehu jezera Píšťany pouhých pár kilometrů od Litoměřic se nachází areál,
který nabízí služby jak specialistům na
vodní turistiku a komerční plavby, tak
široké veřejnosti. Na základní nabídku
komplexu, která zahrnuje ubytování, stravování, prodej lodního příslušenství, pronájem kotvišť a přístavní servis, navazuje
celá řada dalších aktivit. Areál má vlastní
pláž, kromě přístaviště a hotelu jsou pro
návštěvníky i cykloturisty k dispozici dvě
restaurace a parkoviště, půjčovna veslic,
motorových lodí a plachetnic nebo informační středisko. Kolem vede postupně
budovaná cyklotrasa Praha–Drážďany,
vodní turisté i automobilisté zde mohou
čerpat pohonné hmoty.
185

Tip pro zvídavé rodiny
Podél Cidliny pohodlně dojdete do Libice
nad Cidlinou, obce, kde v polovině 10. století
sídlil knížecí rod Slavníkovců. Libice se stala
centrem knížectví, v němž se Slavníkovcům
podařilo sjednotit celé severovýchodní a jižní
Čechy. Roku 995 v počátcích přemyslovského
státu bylo slavníkovské knížectví krvavě
vyhlazeno. Pamětní síň v budově obecního
úřadu nabízí historicko-archeologický přehled slovanského osídlení a zachycuje dějiny
Libice od vzniku hradiska až do jeho zániku.
Přímo v terénu na západní straně obce jsou
k vidění vyznačené základy slavníkovského
paláce, kostela a vstupní brány. Více informací najdete na www.libicenadcidlinou.cz.
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www.kudyznudy.cz

Marina Labe
Píšťany 88, 411 01 Žalhostice
tel.: 416 731 961, 774 510 477
e-mail: marina@marinalabe.cz
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz



Výlety s lodí Král Jiří v Poděbradech

Chcete si užít vyhlídkovou plavbu, pohodu na palubě a výhledy do Polabské
nížiny? Pak se naloďte v Poděbradech
na loď Král Jiří a vydejte se na výlet po
Labi. Poklidnou plavbu vám zpříjemní dobrá kuchyně, v létě při večerních
plavbách živá hudba. Loď jezdí dvěma
směry, a to buď na soutok Labe s řekou
Cidlinou, kde můžete vystoupit a zpět
do Poděbrad se vrátit pěšky kolem golfového hřiště či podél řeky, nebo do
Nymburka, kde se vystoupit nedá, jedná se pouze o okružní jízdu. Pokud jste
ochotni zaplatit vyšší cenu, můžete se
vydat také na celodenní výlet do Mělníka nebo do Kladrub nad Labem.
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Okolí Píšťanského jezera je vhodné také
pro pořádání ﬁremních školení, prezentací a outdoorových akcí. V Marině
Labe vám na objednávku zajistí lety
vrtulníkem, jízdy na čtyřkolkách nebo
v terénních autech, samozřejmostí jsou
vodní atrakce, pronájmy parníku nebo
jachty a mnoho dalších aktivit.

Zdeněk Havlas
Kotviště v Poděbradech,
pod zámkem, Poděbrady
tel.: 603 886 582
e-mail: info@kraljiri.cz
www.kraljiri.cz



Sjíždění řeky Jizery na raftech

Rafting a vodní turistika v Českém ráji,
sjíždění řeky Jizery na raftech, kánoích
a kajacích pro rodiny s instruktory i bez
nich, rafting na divoké vodě, vodácká
škola i půjčovna raftů a dalšího vybavení včetně pádel, přileb a vest, dovoz lodí
na místo startu a vyzvednutí v cíli plavby – sečteno a podtrženo, tohle všechno nabízí každý rok od dubna do října
agentura Aquasport.
Nabídka je orientovaná především na
řeku Jizeru, kde jde spíše o krásy přírody Českého ráje než divoký rafting na
dravé řece. Pro příznivce extrémních
sportů a adrenalinových zážitků jsou
zejména v jarních měsících připraveny plavby po řece Kamenici a Labi ve

Špindlerově Mlýně, v letních měsících
pak rafting na umělé slalomové dráze
v Roudnici nad Labem. Bát se ovšem
nemusí ani ti méně zkušení; průvodci
jsou mnohdy ostřílení závodníci, kteří získali řadu cen na celorepublikové
úrovni ve vodním slalomu a sjezdu na
divoké vodě.
Aquasport
řeky Jizera a Kamenice, slalomová dráha
Roudnice nad Labem
tel.: 604 683 528
e-mail: jan.miller@centrum.cz
jan.miller@tiscali.cz
http://aquasport.wz.cz

 

Vodní turistika
187

S loděmi a vybavením z půjčovny Dronte na Ohři

Ohře je jedna z nejkrásnějších českých
řek, která bývá sjízdná po celý rok.
Teče v mírných meandrech loukami až
ke hradu Loket, za nímž se její tok zařezává do skalnatého údolí a začíná zajímavější úsek s peřejemi a lesnatými úseky. Ohře je ideální pro začínající vodáky
i rodiny s dětmi, ale na své si tu přijdou
i zkušení vodáci a opravdoví znalci
říčních tajů. Kolem řeky vznikla řada
kempů na dobré úrovni a při plavbě vás
bude provázet Vodácká stezka, cedulový systém s říčním kilometrem, mapou
a informacemi o nejbližším okolí.
Na výlet po Ohři si můžete zapůjčit
lodě, rafty, kajaky a další vybavení v půjčovně Dronte. Pro jednodenní výlet je
nejvhodnější trasa z Lokte do Karlových
Varů, při níž proplouváte kolem Svatošských skal, malebného skalního města.
Dvoudenní trasu si můžete prodloužit
až do Vojkovic, kdy poplujete přes svižné peřeje kolem úpatí Doupovských
vrchů. Trasa na čtyři dny a více začíná
v Tršnici u Chebu a končí v Klášterci
nad Ohří.
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Pokud vás snad Ohře neláká, můžete vyzkoušet další pobočky půjčovny
Dronte, třeba v Praze, na Sázavě nebo
na Berounce, využít nabídku kajakářské
školy anebo si vybrat některý z řady zájezdů s výukou plavby na raftech a nafukovacích kánoích či splouváním méně
známých řek.
Dronte – půjčovna vodáckých potřeb
Tábořiště Kynšperk nad Ohří,
Loket nad Ohří, Klášterec nad Ohří
tel.: 728 102 594
e-mail: pujcovna@dronte.cz, ohre@dronte.cz
www.dronte.cz



Tipy pro starší a pokročilé

Plavba lodí po vltavských přehradách

K letním výletům po jižních a středních
Čechách můžete využít pravidelnou
i nepravidelnou lodní dopravu na několika vltavských přehradách. Lodě brázdí
hladinu nádrží Kořensko, Orlík, Kamýk
a Slapy. Celý úsek Vltavy, splavný z Týna
nad Vltavou až ke hrázi Slapské přehrady, je 113 km dlouhý, vede působivými
přírodními scenériemi středního Povltaví a v okolí se nachází řada hradů,
zámků a dalších historických památek.

Lodní doprava Quarter
398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 382 275 333
e-mail: lodeorlik@seznam.cz
www.lodnidopravaorlikslapy.cz



• Na skalnatých březích přehradní nádrže
Orlík se tyčí dvě šlechtická sídla – bělostný zámek Orlík, upravený ve druhé polovině 19. století ve stylu romantické gotiky,
a gotický královský hrad Zvíkov. Oba kdysi
stávaly vysoko nad údolím Vltavy, ovšem
v polovině 20. století po dobudování přehradní hráze se hladina zvedla o 60 metrů a z pověstných orlích hnízd se rázem
stala místa, ze tří stran obklopená poklidnou hladinou. Více informací najdete na
stránkách www.schwarzenberg.cz/orlik
a www.hrad-zvikov.eu.
• Silnice z Tábora do Písku kdysi překračovala Vltavu po 157 m dlouhém a 6 m širokém kamenném řetězovém mostě, který
nechal v letech 1847 až 1848 postavit českobudějovický stavitel a podnikatel Josef
Lanna. Most sloužil až do roku 1960,
kdy se ocitl v zátopové oblasti budované
Orlické přehrady. Byl pečlivě rozebrán
a kámen po kameni přemístěn na nové
místo. Cennou a neobvyklou historickou
památku dnes můžete spatřit na Lužnici,
kousek od obce Stádlec.

www.kudyznudy.cz
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