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[ČESKO] 
 

BEROUNKA 
 
Přezdívá se jí Stará řeka snad pro její klidný tok bez větších peřejnatých úseků. 
V okolí řeky se zachovalo mnoho historických památek, které během plavby 
můžete navštívit. Mezi nejvýznamnější patří hrady Karlštejn a Křivoklát 
a zříceniny Libštejn, Krašov a Týřov. Určitě byste neměli vynechat ani místa 
z doby nedávné, např. restauraci U Rozvědčíka nebo pamětní síň spisovatele 

Oty Pavla (Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby) poblíž přívozu v Luhu pod 
Branovem. V údolí řeky se nachází řada přírodních rezervací a parků jako jsou 
Skryjská jezírka s nálezy trilobitů nebo Český kras s množstvím vápencových 

lomů, štol, kaňonů a jeskyň. Stojí za to se tu zdržet třeba o den déle a projít si ty 
nejznámější lomy Malá a Velká Amerika nebo Koněpruské jeskyně. 
 

Berounka je lehká řeka vhodná i pro rodiny, začátečníky nebo školní skupiny. 
Obtížnost plavby je ZW C. 
 

Program: 

1. den: sraz v podvečer v místě vyplutí na tábořišti 

2.– předposlední den: po nezbytné instruktáži a seznámení s používaným 

vybavením plavba v denních etapách s možností návštěvy okolních památek a 
pozoruhodností, ubytování na tábořištích a v kempech  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: ZW C, lehká řeka vhodná i pro rodiny a začátečníky 
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany,           

pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 

 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovky 

9.6 11.6 Liblín - Roztoky Liblín, Kobylka 42 1 290 

14.7 16.7 Branov - Karlštejn Branov 40 1 290 

11.8 13.8 Branov - Karlštejn Branov 40 1 290 

4 denní ze Zvíkovce 

13.7 16.7 Zvíkovec - Karlštejn  Zvíkovec 58 1 690 

10.8 13.8 Zvíkovec - Karlštejn  Zvíkovec 58 1 690 

5 denní z Liblína 

12.7 16.7 Liblín - Karlštejn Liblín, Kobylka 80 1 990 

9.8 13.8 Liblín - Karlštejn Liblín, Kobylka 80 1 990 

6 denní z Chrástu 

11.7 16.7 Chrást - Karlštejn U Dolanského mostu 102 2 290 

8.8 13.8 Chrást - Karlštejn U Dolanského mostu 102 2 290 

 

  
 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací 
pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a 
nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava 
osobních věcí během programu, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: - 100 až - 190 Kč 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 165 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2017! 
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