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[ČESKO] 
 

VLTAVA – VÍKENDY NA VODĚ 
 
Vltava je naší národní řekou a to nejen proto, že je bezesporu nejznámější 
a vodáky nejvyhledávanější řekou v Česku a možná i v celé Evropě. K nejvíc 
navštěvovaným patří horní tok nad Lipnem, ve kterém Vltava protéká téměř 
nedotčenou krajinou Národního parku Šumava a úsek od Vyššího Brodu do 
Boršova, v němž řeka čile proudí úzkým zalesněným údolím bohatým na 
historické památky. 
 

U víkendu na Šumavě spíme na tábořišti v Soumarském mostě a na start 
plavby do Horní Vltavice nebo Polky se přesouváme veřejnou dopravou. 

Odpadne nám tak nutnost bourání a stavění stanů. Pro plavbu ze Soumarského 
mostu je nutná registrace a úhrada registračního poplatku, jehož výši stanovuje 
správa NP vždy před začátkem sezóny. Registrační poplatek není zahrnutý 
v ceně – platí se zvlášť. 
 

Víkendové plavby na dolním toku pod Lipnem probíhají klasicky – v pátek se 
sejdeme a přespíme ve výchozím místě a v sobotu doplujeme do dalšího kempu. 
Jen u víkendovky z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny se sejdeme už v pátek po 
obědě a plujeme do Rožmberka. 
 

Program: 

PÁTEK: sraz v podvečer na tábořišti, jen u víkendu Z Vyššího Brodu do Zlaté 

Koruny sraz již v 13 hod. a plavba do Rožmberka. 

SOBOTA: po snídani instruktáž a seznámení s používaným vybavením, plavba 

do dalšího místa s možností návštěvy okolních památek a pozoruhodností, 
ubytování na tábořišti. U víkendů na Šumavě po snídani přejezd vlakem do Horní 
Vltavice a plavba zpět do kempu. 

NEDĚLE: dokončení plavby, odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW 1. Vltava je krásná řeka bez záludných míst, plavba 

vhodná i pro rodiny a začátečníky 
Používané lodě: 2místné plastové kánoe Vydra nebo 3místné Tukany, pro 

zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 
 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovka na Šumavě 

15.6. 17.6. Z Horní Vltavice do Pěkné  Soumarský most 30 1 390 

Víkendovky z Vyššího Brodu  

22.6. 24.6. Vyšší Brod – Zlatá Koruna Pod Hrází 50 1 390 

20.7. 22.7. Vyšší Brod – Český Krumlov Pod Hrází 39 1 390 

Víkendovky z Českého Krumlova  

3.8 5.8 Český Krumlov - Boršov Vltavan 39 1 390 

24.8 26.8 Český Krumlov - Boršov Vltavan 39 1 390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, u plavby nad Lipnem jízdné vlakem ze Soumarského mostu do 
Horní Vltavice, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -100 Kč 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 175 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018! 

 Cena nezahrnuje: poplatek NP Šumava za vstup na řeku v Soumarském mostu (od 500 Kč/loď) 
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[ČESKO] 
 

VLTAVA – VÍCEDENNÍ 

 
Vltava je národní řekou a to nejen proto, že je bezesporu nejznámější a vodáky 
nejvyhledávanější řekou v Česku a možná i v celé Evropě. K nejvíc 
navštěvovaným patří horní tok nad Lipnem, ve kterém Vltava protéká téměř 
nedotčenou krajinou Národního parku Šumava a úsek od Vyššího Brodu do 
Boršova, v němž řeka čile proudí úzkým zalesněným údolím bohatým na 
historické památky, mezi něž patří zejména hrad Rožmberk, kláštery ve Vyšším 
Brodě a Zlaté Koruně, zřícenina Dívčí Kámen a historický Český Krumlov.  
 

U 7denní plavby vyplouváme z Horní Vltavice nebo z Lenory, kam se přesuneme 
jednoduše vlakem z tábořiště na Soumarského mostu, a plujeme do Pěkné nebo 
Nové Pece, odkud se přesuneme veřejnou nebo vlastní dopravou pod Lipno do 
Vyššího Brodu, odkud budeme pokračovat v plavbě dál. Pro ucelené skupiny 
můžeme zajistit přepravu pronajatým busem. 
Pro plavbu v NP Šumava je nutná registrace a úhrada registračního poplatku, 
(není zahrnutý v ceně, platí se zvlášť) jehož výši stanovuje správa NP vždy před 
začátkem sezóny. 
 

Program: 

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

2.– předposlední den: po nezbytné instruktáži plavba v denních etapách s 

možností návštěvy okolních památek a pozoruhodností, ubytování na tábořištích.  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: WW 1, vhodná i pro rodiny a začátečníky 
Používané lodě: 2místné plastové kánoe Vydra nebo 3místné Tukany, pro 

zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 
 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

5 denní z Vyššího Brodu 

20.7 24.7 

Vyšší Brod - Boršov 

Kemp Pod Hrází 70 2 150 

1.8 5.8 Kemp Pod Hrází 70 2 150 

22.8 26.8 Kemp Pod Hrází 70 2 150 

Týdenní z Horní Vltavice 

18.7. 24.7. 
Horní Vltavice / 
Lenora - Boršov 

Soumarský most 99 2 750  

30.7. 5.8. Soumarský most 99 2 750 

20.8. 26.8. Soumarský most 86 2 750 

 
 

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: -190 Kč až -240 Kč 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 175 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018! 

Cena nezahrnuje: Poplatek NP Šumava za vstup na řeku v Soumarském mostu (od 500 Kč/loď.)   
a jízdné veřejnou dopravou. 
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