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[SLOVENSKO] 
 

LETNÍ PODTATRANSKÉ ŘEKY 

 
Zveme vás na vodácké dobrodružství k našim sousedům do krásného kraje pod 
Vysokými Tatrami. Pět vodáckých dnů si užijeme na čtyřech různorodých řekách. 
Nejprve se rozpádlujeme na široké a přehledné Oravě, odkud doplujeme na 
nejdelší slovenskou řeku – Váh, pro jehož splouvání jsme si vybrali jeho nejhezčí 
úsek od přehrady Liptovská Mara ke hradu Strečno. Váh zde v hlubokém údolí 
protéká Malou Fatrou a kdysi obávanými peřejemi Domašínského meandru. Dvě 
obří skaliska Margita a Besná, která naháněla hrůzu místním vorařům, byla sice 
později pro zlepšení splavnosti odstřelena, ale mohutné peřeje, které po nich 
zůstaly, dodnes zvyšují hladinu adrenalinu všem vodákům, kteří tudy proplouvají. 
Z Váhu si odskočíme na Čierny Váh, na malou podhorskou říčku s rychlým 
proudem a meandrovitým silně zarostlým korytem, která tolik připomíná náš 
podzimní Vavřinec. Ani zde nebude nouze o překvapení v podobě náhle se 
vynořivších překážek v těch nejnemožnějších místech. Od soutoku s Bielym 
Váhom u Kráľovej Lehoty začíná řeka Váh a po něm doplujeme až do našeho 
kempu u Liptovského Hrádku. Naší poslední splouvanou řekou bude Hron – 
vodáky nejnavštěvovanější slovenská řeka, na jejíž horní tok se přesuneme přes 
hřeben Nízkých Tater. A horské scenérie nás neopustí ani poslední den plavby, 
kterou zakončíme v příjemném kempu na břehu řeky. Tak ještě závěrečný 
táborák a po něm již druhý den vyrazíme zpátky do svých domovů.  
 

Obtížnost sjížděných úseků do WW 1+ až WW 2, v závislosti na vodním stavu 
jde o svižně a rychleji tekoucí vodu s lehkými až středně obtížnými peřejemi, u 
Čierného Váhu se v řece mohou vyskytovat také padlé kmeny.  
K přejezdům mezi řekami budeme používat vlastní, někde i místní přepravu. 

Program:  

1. den: sraz v kempu Tilia v Gaceľu 

2. den: Orava: po snídani přejezd vlakem do Horné Lehoty nebo Krivé,  

 po instruktáži plavba zpět do kempu  

3. den: Orava / Váh: po snídani plavba do Kraľovan na soutok s Váhem, 

vlakem do Vrútek a z Vrútek plavba do Strečna, návrat do kempu  

4. den: Váh: po snídani přejezd auty do Kraľovan, vlakem proti proudu pod 

Liptovskou Maru do Ružomberku nebo Bešeňové, plavba do Kraľovan, 
přejezd do kempu v Liptovském Hrádku 

5. den: Čierny Váh / Váh: po snídani přejezd auty pod přehradu Čierny Váh 

 a plavba zpět do kempu 

6. den: Hron: po snídani přejezd auty na horní Hron, plavba z Brezna nebo z 

Podbrezové, ukončení v kempu v Nemeckej 

7. den: po snídani ukončení programu, volného času před cestou domů lze 

využít k návštěvě termálů nebo k výletu do blízkých Nízkých Tater  
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně   
Obtížnost plavby: do WW 1+ 
Používané lodě: 2místné nafukovací Pálavy 
 

Termín 
Řeky 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

8.7. 14.7. Orava, Váh, Čierny Váh, Hron Tilia Gaceľ 105 3 650 

 

  

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné nafukovací pálavy), pádel, 
plovacích vest, vodotěsných vaků nebo 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: -300 Kč 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2019! 

Cena nezahrnuje: místní vstupné, jízdné vlakem 
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