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[RAKOUSKO]

Pohodová Salza
Pohodové prodloužené víkendy s raftováním na jedné z nej-
krásnějších řek Rakouska – na Salze. Vápencové soutěsky, 
tyrkysová, nádherně průzračná voda a překrásné peřeje, 
to jsou trumfy, které lze jen těžko přebít… a co víc, úsek, 
který se nám bude líbit, si klidně dáme dvakrát a večer si 
i společně zagrilujeme.

Program:
1. den: /čtvrtek/ odpoledne odjezd z ČR, příjezd do kempu, ubytová-
ní. 2. den: /pátek/ rafting nad Wildalpenem, popřípadě podle vodní-
ho stavu. 3. den: /sobota/ rafting v soutěsce Salzaschlucht. 4. den: 
/neděle/ turistický výlet do okolních hor nebo k vodopádu, případně 
rafting ve zvoleném úseku, odpoledne odjezd, v noci příjezd do ČR.

Sjížděné úseky:
OBERSALZASCHLUCHT – 13 km dlouhý úsek od soutěsky Presceny 
do Wildalpenu. Zpočátku nenáročný meandrující tok WW 1 postup-
ně vystřídají peřeje s větší a větší obtížností až do WW 3.
SALZASCHLUCHT – 19 km úsek mezi Wildalpenem a Palfau. Křiš-
ťálově průzračná voda, hluboké soutěsky, krásné dlouhé peřejnaté 
úseky. Obtížnost do WW 3.

Raftové čluny: 2místné (Orinoka a Pálavy)
Minimální věk: 13 let
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Ubytování: v kempu ve vlastních stanech, na dotaz v penzionu
Stravování: vlastní, 1x grilování a sud piva
Doprava: autobus s vlekem na přepravu člunů
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Rafting a vodácké zájezdy
… aneb rande s živlem

Lákají vás nevšední zážitky? Přitahuje vás dobrodružství a nespoutaná příroda? 
Pak jsou rafting a vodácké zájezdy přesně tím, co hledáte.…

...překonáváte hučící vodní válce, výskáte ve vlnách, kolem vás jen vodní tříšť. Prostě paráda. Projíždíte peřejemi, které 
byly ještě donedávna doménou pouze zkušených vodáků. Vše je ve vašich rukou. Prožíváte chvíle napětí a určitě se dostaví 
i opojný pocit divoké radosti z nespoutaného živlu. A pak je tu cí. Řeka se zklidní a vy se rozhlédnete kolem sebe. Tráva je 
pořád zelená, nebe pořád modré a přesto je všechno úplně jiné a krásnější. I členové posádky jsou vám nějak bližší. Prožili 
jste společně něco napínavého a krásného.

Obtížnost sjížděných řek: hodnoceni WW (Wild Water = 
divoká voda) se vždy vztahuje k optimálnímu stavu, za menší 
vody bývá nižší, naopak za velké vody se zvyšuje o 1 až 2 
stupně. Požadavky na zkušenost posádky uvedené u stupňů 
obtížnosti se vztahují k jízdě na kánoi nebo na 2místném raftu. 
Na vícemístném raftu jsou nároky na zkušenost posádky o 1 až 
2 stupně obtížnosti nižší. 

Stupně obtížnosti:

WW 1 lehká voda: malé peřeje nebo časté meandry s rychle 
tekoucí vodou, ke splutí na kánoi nutná znalost základního 
a zpětného záběru;

WW 2 mírně obtížná voda: střední peřeje, slabé válce a víry, 
nízké stupně, ke splutí je nutná znalost všech základních záběrů;

W 3 středně obtížná voda: vysoké nepravidelné vlny, větší 
peřeje s náročnějšími úseky s válci a víry, ke splutí nutná dobrá 
kondice, znalost všech záběrů a zkušenost s ovládáním plavidla; 

W 4 velmi obtížná voda: velké a silné peřeje s vysokými 
vlnami, velké válce, víry a karfióly, zablokované koryto s úzkými 
průjezdy, málo přehledný průjezd, pro jízdu nutná dobrá kondice 
a trénovanost;

WW 5 a WW 6 mimořádně obtížná voda: řeky a úseky této 
obtížnosti nesjíždíme

Používané raftové čluny:

Pulsar: 6–8místný nafukovací člun se samovylévacím dnem. 
Posádka sedí na bočních válcích, její stabilitu zvyšují úchyty na 
nohy. Používají se u větších vodnatých řek s obtížností do WW 5 
(např. Norsko, tyrolské řeky, v Česku při dostatku vody na Jizeře).

Orinoko: 2místný nafukovací člun se zvednutou špičkou a zádí 
a samovylévacím dnem, které přispívá ke stabilitě člunu. 
Stabilita je dále zajištěna větší šířkou člunu a upínacími popruhy. 
Používáme na řekách s obtížností do WW 3, např. na Salze, 
v Česku na Jizeře, Otavě a Labi.

Pálava: 2místný nafukovací člun s bezodtokovým dnem. Bez 
nebezpečí zalití je lze použít do obtížnosti WW 2, tj. např. na 
Orlici, Vavřinci, apod. 

Plavba na 2místných člunech je pouze pro účastníky s dobrou 
fyzickou kondicí, kteří jsou dobrými plavci a kteří již mají znalosti 
s ovládáním lodi a zkušenosti s jízdou na divoké vodě. Rozdíl 
oproti plavbě na vícemístném raftu je zřejmý, přestože jsou vaši 
guidi nablízku připraveni s pomocí, své plavidlo ovládáte a řídíte 
úplně sami.

Cena všech raftingů zahrnuje kompletní raftingový program, 
(tj. vedle člunu, pádla, plovací vesty a ochranné helmy i zapůjčení 
neoprénových kalhot, bot a nepromokavých bund, služby instruk-
tora, nebo vůdců plavidel a instruktáž před plavbou). Dále pokud 
je uvedeno, tak poplatek za vstup na řeku, přepravu účastníků na 
start nebo z cíle plavby, občerstvení po doplutí a DPH.

2místné čluny
Termíny

Cena v Kč/os.
Jízda*) Nástupní místa

Dosp. děti do 15
31.5.–3.6. 3 990 3 750 750  ÚL, TP, M, CV, Pha, BN, ČB
2.8.–5.8. 3 990 3 750 750  ÚL, DC, CL, MB, Pha, BN, ČB
6.9.–9.9. 3 990 3 750 750  ÚL, TP, M, CV, Pha, BN, ČB

V ceně: doprava busem, 3x ubytování v kempu, kompletní raftingový 
program, grilování, DPH.
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
•  Půjčovné stanu Sport-S: 2místný 285 Kč, 3místný 360 Kč, 

4místný 375 Kč
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
*)  Jednotlivá jízda: pouze rafting pro příchozí s individuální dopra-

vou ve dnech raftování, nutno se přihlásit předem!

PRvní 
MOMentaž -6 %
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V ceně: doprava busem, 2x ubytování v kempu, kompletní raftingový 
program, 1x grilování, DPH.
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
•  Půjčovné stanu Sport-S: 2místný 190 Kč, 3místný 240 Kč, 

4místný 250 Kč
• Ubytování v penzionu: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a sleva HolidayPass viz str. 2

[SLOvenSKO]

Podtatranské řeky 
Poznejte během čtyř dnů to nejlepší ze slovenských řek. Pro-
plujte překrásným kaňonem Dunajce, údolím Oravy a celé 
putování zakončete v nádherných peřejích Belé.

Program:
Ubytovaní budeme na jednom místě v chatkách a k jednotlivým 
úsekům budeme vyrážet s podporou busu.
1. den: odjezd z ČR, příjezd do kempu v Liptovském Hrádku. 2. den: 
busem do Červeného Kláštora na Dunajec – rozpádlování a splutí 
Prielomu Dunajca k ústí Lesnického potoka, návrat do Liptovského 
Hrádku. 3. den: podle aktuálního vodního stavu buď Čierny Váh 
a Váh do Liptovského Hrádku nebo Orava z Párnice. 4. den: Belá – 
plavba po jedné z nekrásnějších a nejdivočejších řek Slovenska v NP 
Vysoké Tatry se siluetou Kriváně za zády, odjezd, v noci příjezd do ČR.
Při zájezdu možnost individuální turistiky v okolí.

Sjížděné úseky:
PRIELOM DUNAJCA – pohodová plavba vápencovým kaňonem 
Pienin k ústí Lesnického potoka, nepříliš obtížné peřejky, čistá 
voda, 10 km s obtížností WW 1–2.
ČIERNY VÁH – meandrující přírodní tok pod přehradou až k souto-
ku s Bílým Váhem (obdoba českého Vavřince) a dál po Váhu až do 
Liptovského Hrádku, celkem 19 km s obtížností WW 1–2.
ORAVA – lehce peřejnatý úsek z Párnice do soutoku s Váhem, 
10 km s obtížností WW 1–2.
BELÁ – dravá nespoutaná tatranská řeka, která každým rokem 
mění své řečiště, nabízí atraktivní svezení v bílých peřejích. Úsek 
z Podbanského do Liptovského Hrádku je vyvrcholením zájezdu. 
Ovšem pouze pro zkušené, začínáme na obtížnosti WW 4! Méně 
zkušení mohou plavbu zahájit níž po proudu od Kokavského mos-
tu. Délka plavby 22 km (18 km), obtížnost až WW 4.

Raftové čluny: 2místné (Orinoka)
Minimální věk: 14 let
Noclehů / míst pobytu: 3 / 2
Ubytování: 3 a 4lůžkové chatky
Stravování: vlastní, 1x grilování a sud piva

V ceně: doprava busem, 3x ubytování chatky, kompletní raftingový 
program, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 2
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a sleva HolidayPass viz str. 2

[fRAncie]

Pohodové řeky jižní francie 
Zveme vás do jižní Francie na zájezd, při kterém si budete 
moct vyzkoušet vše, po čem touží srdce vodáka. Od plavby 
na kánoích hlubokými kaňony po krásných průzračně čistých 
řekách Ardéche, Tarn, Herault a Gardon, přes mořské kajaky, 
na nichž se vydáme objevovat Calangues – divoké rozeklané 
mořské pobřeží s vysokými skalnatými útesy a fjordy až po 
rafting v Grand Canyon du Verdon, v jednom z nejhlubších 
kaňonů Evropy. Vedle samotné plavby navštívíme malebné 
vesničky provensálského venkova provoněné vůní levandu-
lových políček, ochutnáme skvělé místní víno a sýr, projdeme 
se starým přístavem v Marseilles, a nejen to...

Program:
1.–2. den: odjezd z ČR přes SRN do Francie, řeka Ardéche, 
zahájení plavby kaňonem, přírodní skalní most Pont-d’Arc, nocleh 
v kaňonu  (bez busu). 3. den: pokračování v plavbě kaňonem, 
skalní monument La Cathédrale, po doplutí přejezd do NP 
Cevennes na řeku Tarn. 4.–5. den: plavba překrásným kaňonem 
Tarnu s průzračnou vodou, starobylými vesničkami, kamennými 
mosty a obydlím Troglodytů, přejezd na řeku Herault. 6.den: 
plavba po Heraultu, středověká vesnička St. Guilhelm le Desert, 
Ďáblův most. 7. den: přejezd na řeku Gardon, plavba k antickému 
aquaduktu Pont du Gard, podvečerní Avignon. 8. den: přejezd na 
Azurové pobřeží do Cassis, cestou antické památky a aréna v Ar-
les, pohádková opevněná vesnice Les Baux se zříceninou středo-
věkého hradu a Pekelné údolí s ojedinělou audiovizuální produkcí 
v bývalém bauxitovém dole. 9.den: volný den a odpočinek u moře, 
fakultativně celodenní výlet na mořských kajacích podél skalnatého 
pobřeží do Calangues, dlouhých úzkých fjordů zakousnutých ve 

[RAKOUSKO]

víkend na řekách Möll a isel
Víkendová plavba na dvou vodácky jedinečných řekách Möll 
a Isel, napájenými z ledovců pod nejvyšší rakouskou horou 
– Grossglockneru nás zavede na jižní stranu Vysokých Taur 
do dvou slunečných údolí.  Prostě ideální kombinace, co víc 
si přát?

Program:
1. den: /pátek/ odjezd z ČR, příjezd do kempu ve Flattachu, ubyto-
vání 2. den: /sobota/ celodenní raftování na Möllu v horním i dolním 
úseku 3. den: /neděle/ přejezd na Isel, po raftingu odjezd do ČR, 
příjezd v noci.

Sjížděné úseky:
MÖLL – 15 km dlouhý horní úsek z Putschallu do Winklernu. Tech-
nická pasáž asi 1 km zpočátku přejde v příjemné peřeje, zátočiny 
a soutěsky. Obtížnost až do WW 3.
MÖLL – 17 km dlouhý dolní úsek z Flattachu do Kolbnitz. Zpočátku 
mírnější peřeje do WW 2, od druhé půli se sklon řeky zvětšuje, 
peřeje se zvětšují a stávají se silnějšími. Obtížnost až do WW 3.
ISEL – vodnatý 18 km dlouhý úsek z Hubenu do Lienzu se silnějším 
proudem a krásnými dlouhými peřejemi. Obtížnost až do WW 3. 

Raftové čluny: 2místné (Orinoka a Pálavy)
Minimální věk: 13 let
Noclehů / míst pobytu: 2 / 1
Ubytování: v kempu ve vlastních stanech, na dotaz v penzionech
Stravování: vlastní, 1x grilování a sud piva
Doprava: autobus s vlekem na přepravu člunů

vysokých vápencových skalách, koupání, večerní návštěva starého 
přístavu v Marseilles. 10. den: přejezd ke Grand Canyonu du 
Verdon – k velkolepému výtvoru přírody, možnost sestupu na dno 
kaňonu, skvělé vyhlídky s pozorováním orlů. 11. den: fakultativně 
rafting na řece Verdon, odjezd domů. 12. den: příjezd do ČR

Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytů: 9 / 6
Na vodě: 8 dní, obtížnost: do WW 2

2místné čluny 2místné čluny

Termíny
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp.

24.8.–26.8. 3550  ÚL, TP, M, CV, Pha, BN, ČB

Termíny
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

5.5.–8.5. 3 990 3 750  ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, JI, BR

V ceně: doprava busem, 9x ubytování v kempu, vodácký program 
na řekách Ardéche, Tarn, Herault a Gardon, včetně vypůjčení 
potřebného vodáckého vybavení, vedoucí zájezdu, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 2
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a sleva HolidayPass viz str. 2
Fakultativně:
•  Vypůjčení mořského kajaku v Cassis (1 den): 1místný 40 EUR, 

2místný 60 EUR
• Rafting na řece Verdon (2místný raft): 33 EUR/os.

Termíny
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

30.6.–11.7. 13 690 12 990  ÚL, TP, M, CV, Pha, PL
19.9.–30.9. 13 690 12 990  ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %
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[RAKOUSKO – SALzbURSKO]

výživný rafting na Salzachu 
Adrenalinový zážitek ve dvou úsecích horního  toku řeky 
Salzach pod hradbou Vysokých Taur. Rafting lze spojit s  ná-
vštěvou unikátní soutěsky Lichtensteinklamm či Kitzlochkla-
mm, které patří k dalším nejvíce lákavým letním turistickým 
cílům této oblasti.

WiLD WAteR RAftinG
16 km divoké vody s peřejemi, kaskádami a balvany z Taxenbachu do 
Schwarzachu. V cíli typická rakouská „rafting-jause“ (občerstvení).

Obtížnost: WW 1–3, doba plavby cca 2 hod., celý program včetně 
instruktáže 4 hod.

tOtAL RAftinG tOUR
25 km úsek z Högmossu do Schwarzachu. Po první části plavby 
grilování přímo na břehu řeky. Následuje delší a divočejší část až 
do Schwarzachu.

Obtížnost: WW 1–3, doba plavby cca 4 hod., celý program včetně 
instruktáže 6 hod.

Raftové čluny: vícemístné
Minimální věk: viz tabulka
Místo srazu: základna Raftingcenter v Taxenbachu

canyoning Kitzlochklamm
Soutěska Kitzlochklamm, tůně, tobogány a dva 10 metrové 
vodopády! Předpokladem je umět plavat a nemít závratě. Možno 
zkombinovat i s raftingem na Salzachu. Doba programu cca 4 hod., 
z toho 2 hod. v soutěsce. 

[RAKOUSKO – tYROLSKO]

canyoning
Totální adrenalinový zážitek ze světa hor. Slaňování 
v soutěskách, skoky do tůní, proplouvání tobogánů a vodo-
pádů – to je canyoning. Účastníci jsou vybaveni neopré-
novými obleky, helmami, úvazky a karabinami. Túry vedou 
zkušení horští vůdci.

canyoning SHORt & HeAvY
Akce a čistý odvaz! Obtížné pasáže – slaňování přes 10 metrů, 
tobogány, skoky do tůní až 16 metrů. Doba trvání 2,5–3 hodiny. 
Min. počet 5 osob.

canyoning SPORtY
S tím můžete začít! Lehké lezení, delší slaňování, středně náročné 
seskoky do soutěsek, proplouvání přírodních tobogánů. Předpokládá 
se dobrá rovnováha, pevný krok a fyzická kondice. Doba trvání 
cca 4,5–6 hodin, z toho vlastní túra cca 2–3 hodiny. V ceně je piknik

Minimální věk: viz tabulka
Místo srazu: základna Feel Free v Haimingu

[nORSKO]

Ledovcová Sjoa
SJOA je jednou z nejpopulárnějších norských řek. Najdete ji 
ve středním Norsku, kde stéká z největšího skandinávského 
pohoří Jotunheimen. Raftuje se poblíž městečka Heidal 
a v 17 km dlouhém úseku si užijete dosyta plavbu kaňonem, 
hučících peřejí a velkých vln.

Obtížnost: WW 2–4, doba plavby 2,5 hod.

V Norsku raftujeme již 21. sezónu a letos stejně jako v minu-
lém roce, můžete využít všech výhod, které našim klientům 
přináší exkluzivní smlouva s místní norskou raftingovou 
společností.

výhody klientů Sport-S:
VYSOKÁ BEZPEČNOST – čluny řídí místní profesionální guidi 
s norskou licencí a perfektní znalostí řeky
KONEČNÁ CENA S VÝRAZNOU SLEVOU – cena raftingu zahrnuje 
všechny poplatky včetně vstupu na řeku a je o více jak 35 % levnější 
než při platbě na místě.
POHODLÍ – součástí raftingu je doprava účastníků na start a z cíle 
plavby, neraftující účastníci zájezdu nejsou nijak omezeni v alterna-
tivním programu.
VŠESTRANNÁ PÉČE – pro raftující účastníky je přichystáno 
občerstvení a teplé sprchy po doplutí, mohou si rovněž zakoupit 
profesionální CD s fotografiemi z plavby.

Raftové čluny: vícemístné
Minimální věk: 15 let
Místo srazu: parkoviště u startu raftingu v Heidalu

[RAKOUSKO – tYROLSKO]

inn – imsterschlucht
Jde snad o nejznámější raftingovou trasu v Evropě. Ledovco-
vá řeka Inn a její 14 km dlouhý věhlasný kaňon, který začíná 
pod městečkem Imst a končí u Haimingu je proslulý četnými 
peřejemi a místy až 2 m vysokými vlnami.

Obtížnost: WW 3–4, doba plavby 2,5 hod.

Divoká Sanna
Řeka Sanna nabízí rafting v 8 km dlouhém technicky nároč-
ném úseku s četnými peřejemi a kaskádami.

Obtížnost: WW 2–5, doba plavby cca 45 min.

bouřlivá Ötztaler Ache
Rafting v 12 km dlouhém úseku bouřlivé ledovcové řeky 
pod městečkem Ötz je vrcholným zážitkem. Jen pro zkušené 
a zdatné!

Obtížnost: WW 4–5, doba plavby cca 2,5–3 hod.

výhody klientů Sport-S:
Pro klienty Sport-S zajišťuje rafting na základě exkluzivní smlou-
vy místní raftingová společnost FeelFree. Všichni klienti tak 
mohou využít obdobných výhod jako při raftingu v Norsku, tj. 
především vysoké bezpečnosti, zvýhodněné ceny, využití zázemí 
po doplutí, profesionální přístup.

Raftové čluny: vícemístné
Minimální věk: v tabulce, děti 12–14 let jen v doprovodu rodičů
Místo srazu: základna Feel Free v Haimingu

Rafting Program denně, 
1.6.–30.9. Min.věk

Cena v Kč/os.

Rafting Příplatek 
taxi

Imsterschlucht 
½ denní (po–čt)

12 let
1 190

100
½ denní (pá–ne) 1 290

Imsterschlucht
+Ötztaler Ache 

celodenní (po–pá)
16 let

2 690
590

celodenní (pá–ne) 2 890
Imsterschlucht
+Sanna
+Ötztaler Ache

celodenní 16 let 4 490 590

V ceně: kompletní raftingový program
Služby za příplatek: 
•  Taxi ze základny do místa startu: viz tabulka. Platí pro všechny 

účastníky. Není nutné objednat, máte-li zajištěnou vlastní dopravu.
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy:
• Mládež 12–17 let: na dotaz
• 1. moment, Motivační slevy viz str. 2

Canyoning
denně 1.6.–30.9. Min.věk

Cena v Kč/os.
Canyoning Příplatek taxi

Short & Heavy 14 let 1 790 250
Sporty 16 let 2 290 250

V ceně: zapůjčení potřebné výstroje (neoprénový oblek, vesta, 
přilba, nepromokavá bunda, neoprénové ponožky, pohory, úvazek, 
smyčka, karabina), instruktor, DPH.
Platba na místě (povinný poplatek):
•  Taxi ze základny do místa startu 250 Kč (platí pro všechny 

účastníky akce. Není nutné objednat, máte-li zajištěnou vlastní 
dopravu)

Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
• Ubytování – viz Alpenrose, str. 6
Slevy:
• 1. moment, Motivační slevy A,B,C viz str. 2
• Slevy pro mládež do 17 let na dotaz

Program denně 1.6.–30.9. Min.věk
Cena v Kč/os.

Canyoning
Wild water rafting 14 let 1 190
Total rafting tour 16 let 1 890
1/2 denní canyoning Kitzlochklamm 16 let 1 250
Kombitour (1/2 denní rafting a canyoning) 16 let 2 190

V ceně: kompletní raftingový program, u canyoningu zapůjčení 
potřebné výstroje (neoprénový oblek, vesta, přilba, nepromokavá 
bunda, neoprénové ponožky, pohory, úvazek, smyčka, karabina), 
instruktor.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy viz str. 2

Sjížděný úsek Termín – denně Cena v Kč/os.
Heidal – Faukstat 20.6.–28.8. 1 390

V ceně: kompletní raftingový program, navíc transport z cíle na start, 
občerstvení po plavbě (káva, čaj, limo) využití sprch a toalet v cíli
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: Sleva věrného klienta 3 % viz str. 2

Jednotlivé raftingové i canyoningové 
programy lze libovolně kombinovat.

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %
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Rafting 
v Česku

Jarní na Otavě
Rafting v jednom z vůbec nejhezčích úseků českých řek mezi 
Čeňkovou pilou a Radešovem na jarní vodě ze sněhu tajícího 
na vrcholcích Šumavy. 
Podle množství vody raftujeme na dvoumístných orinokách 
nebo na velkých nafukovacích člunech pro 6–7 osob.

Obtížnost: WW 3, progr am trvá cca 1,5–2 hod. 
Minimální věk: 12 let
Sraz: každý z uvedených dnů v kempu v Radešově u stanu Sport-S 
v 10.30, 13.00 a 15.30 hod.

TIP: Udělejte si raftingový celý víkend a spojte raftování po 
Otavě s Light raftingem na horní Vltavě 
za zvýhodněnou cenu.

Stvořidla na Sázavě
Tradiční víkendový rafting na nafukovacích člunech pálavách 
nebo orinokách v nejatraktivnějším úseku Sázavy
– v peřejích na Stvořidlech. Pěti kilometrový úsek absolvuje-
me dvakrát s přestávkou a občerstvením mezi plavbami. Na 
start do Smrčné se přepravíme vlakem.

Obtížnost: WW 2, doba jedné plavby cca 1,5–2 hod. 
Minimální věk: 12 let
Sraz: na tábořišti ve Stvořidlech v 10.30 hod., odjezd vlakem na start 
v 11.05 hod., 2x plavba, piknik mezi plavbami

Light na vltavě
Pohodový a hlavně výhodný ve spojení s raftingem na Otavě 
– proč nevyužít celý víkend a nevydat se jen o pár kilometrů 
dál do nitra šumavského národního parku do Borových Lad 
na nejhořejší úsek Vltavy, který je povoleno sjíždět jen brzy 
na jaře? Úsek do Horní Vltavice, ve kterém Vltava protéká 
panenskou krajinou není těžký, o překvapení v podobě jízků, 
peřejí či zarostlých meandrů však nemusí být nouze. Plavba 
na pálavách nebo orinokách.

Obtížnost: WW 1+, program trvá cca 3 hod.
Minimální věk: 12 let
Sraz: : v Radešově u stanu Sport-S 
(rafting Otava) v 9.00 a 13.00 hod.

Pohodový na Divoké Orlici
Vydejte se s námi do východních Čech na další krásné peře-
je. Nacházejí se v Litickém oblouku na Divoké Orlici a my je 
budeme moci vychutnat podle stavu vody buď na pálavách 
nebo orinokách.
Obtížnost: do WW 2, délka sjížděného úseku z Bohousové do 
Záměle je 13 km. Program trvá cca 2,5–3 hod.
Minimální věk: 12 let
Sraz: : na startu v Bohousové na louce pod žst. u stanu Sport-S 
v 10.00, 12.00 a 13.00 hod.

Podzimní na vavřinci
Aneb vodácké dobrodružství na poslední vlně sezóny. Vavřinec, 
Kouřimka, Výrovka – jakoby vodáci nemohli přijít tomu potoku 
na jméno. Není divu – úzké koryto plné vody, stromy, nízké láv-
ky, kameny, pařezy. Uděláš chybu, další šanci ti už nedá. Proto 
tolikrát velebený, proklínaný, zatracovaný. Pouze pro zkušené. 
Teprve pak je rafting na 2místných pálavách nebo orinokách 
v cca 8 km dlouhém úseku pod rybníkem Vavřinec, ze kterého 
se vždy jen jednou ročně vypouští voda, paráda.

Obtížnost: do WW 2 (pro začátečníky nevhodné!). Program trvá 
cca 2,5–3 hod.
Minimální věk: 14 let
Sraz: u stanu Sport-S ve Vavřinci na louce pod hrází rybníka na pravém 
břehu v 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 a 12.30 hod. 

Termín
Cena v Kč/os.

rafting * půjčovna
12.5. 590 370

V ceně: uvedený program s kompletním vybavením, piknik 
po doplutí a DPH
*  Cena půjčovna (v Kč/os.): zahrnuje zapůjčení plavidla (orinoko 

nebo pálava) včetně pádla, vesty, helmy bundy, neoprénu a bot 
a převoz materiálu z cíle. Platí se vždy za všechna místa v lodi. 
Slevy: 3 % pro věrné klienty viz str. 2

Termín
Cena v Kč/os.

1. jízda každá další * půjčovna
13.10., 14.10 590 370 370

V ceně: : uvedený program s kompletním vybavením, přeprava 
řidičů z cíle na start, vstup na řeku, piknik po doplutí, DPH
*  Cena půjčovna (v Kč/os.): zahrnuje zapůjčení plavidla (orinoko 

nebo pálava) včetně pádla, vesty, helmy bundy, neoprénu a bot 
a převoz materiálu na start nebo z cíle. Platí se vždy za všechna 
místa v lodi.

Slevy: 3 % pro věrné klienty viz str. 2

Termíny
Cena v Kč/os.

1 jízda každá další * půjčovna
21.4., 22.4. 630 390 390

V ceně: uvedený program s kompletním vybavením, přeprava 
účastníků od srazu na start, piknik po doplutí a DPH
*  Cena půjčovna (v Kč/os.): zahrnuje zapůjčení plavidla orinoko 

nebo pálava, včetně pádla, vesty, helmy bundy, neoprénu a bot 
a převoz materiálu na start. Platí se vždy za všechna místa v lodi.

Slevy:
• 5 % z celkové ceny při současném objednání raftingu na Vltavě
• 3 % pro věrné klienty viz str. 2

Termín
Cena v Kč/os.

rafting * půjčovna
28.4., 29.4. 590 370

V ceně: uvedený program s kompletním vybavením, piknik, přepra-
va účastníků vlakem od srazu na start, občerstvení, DPH
*  Cena půjčovna (v Kč/os.): zahrnuje zapůjčení plavidla (orinoko 

nebo pálava) včetně pádla, vesty, helmy bundy, neoprénu a bot 
a převoz materiálu na start. Platí se vždy za všechna místa v lodi.

Slevy: 3 % pro věrné klienty viz str. 2

Termíny
Cena v Kč/os.

1 jízda každá další
7.4., 8.4., 9.4. 630 390
14.4., 15.4. 630 390

V ceně: uvedený program s kompletním vybavením, přeprava 
účastníků od srazu na start, piknik po doplutí a DPH
Slevy: 3 % pro věrné klienty viz str. 2

Termín
Cena v Kč/os.

rafting  * půjčovna
21.4., 22.4. 450 350

V ceně: uvedený program s kompletním vybavením, přeprava 
účastníků od srazu na start, piknik po doplutí a DPH
*  Cena půjčovna (v Kč/os.): zahrnuje zapůjčení plavidla (orinoko nebo 

pálava) včetně pádla, vesty, helmy bundy, neoprénu a bot a převoz 
materiálu na start a z cíle. Platí se vždy za všechna místa v lodi.

Slevy: 3 % pro věrné klienty viz str. 2

v ceně i neoprénové 
kalhoty, boty 
a nepromokavé bundy!

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

PRvní 
MOMent6až -6 %

PRvní 
MOMentaž -6 %

Adrenalinový na Jizeře
Od „Ostrova hrůzy“ se každý rok na jaře valí Jizera hlubokým 
lesnatým údolím až do Jablonce nad Jizerou. Vysoké vlny 
a válce, než si stačíš odpočinout v malé tišince, už je tu další 
rychlá voda. Podle množství vody raftujeme buď na velkých 
nafukovacích člunech pro 6–7 osob nebo na dvoumístných 
orinokách.

Obtížnost: WW 3–4, doba plavby cca 2,5 hod. 
Plavba na orinokách pouze pro zdatné a zkušené!
Minimální věk: 14 let
Sraz: každý z uvedených dnů v kempu v Jablonci nad Jizerou 
u stanu Sport-S v 9.30, 12.30 a 15.30 hod.



voda v Česku
Pohodový víkend, pár dní nebo celý  týden. Slunce nad hlavou, houpat se ve vlnách 
a nechat se unášet proudem do dálek vonících dobrodružstvím. Peřeje, které zrychlí 
dech, adrenalinové jezy, útulné vodácké hospůdky, majestátné hrady a praskající 
táborák s tklivými tóny kytar nebo šuměním řeky. zasnít se a zapomenout na ten 
běh obyčejných všedních dní. vychutnat si ten čas na vodě v partě přátel. co může být 
lepšího?

Vydejte se na vodácké putování po známých českých i slovenských řekách.
Stačí jen přijet do místa startu a o vše ostatní se již postaráme my.

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 nejvýznamější patří hrady Karlštejn a Křivoklát 
a zříceniny Libštejn, Krašov a Týřov. Určitě byste neměli 
vynechat ani místa z doby nedávné, např. restauraci 
U Rozvědčíka z díla Oty Pavla – Smrt krásných srnců. 
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. 
Určitě stojí za to se zde zdržet aspoň o den déle a projít si ty 
nejznámější lomy Malá a Velká Amerika nebo Koněpruské 
jeskyně.

Obtížnost plavby: ZW C

Víkendovky
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

08.06. 10.06. Z Liblína do Roztok 2 42 1050
27.07. 29.07. Z Branova do Karlštejna 2 40 1050
17.08. 19.08. Z Branova do Karlštejna 2 40 990

Vícedenní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

24.07. 29.07. 6 denní z Chrástu do Karlštejna 5 102 2190
25.07. 29.07. 5 denní z Liblína do Karlštejna 4 80 1890
26.07. 29.07. 4 denní ze Zvíkovce do Karlštejna 3 58 1550
14.08. 19.08. 6 denní z Chrástu do Karlštejna 5 102 2090
15.08. 19.08. 5 denní z Liblína do Karlštejna 4 80 1790
16.08. 19.08. 4 denní ze Zvíkovce do Karlštejna 3 58 1490

Cena, slevy a další viz společné informace
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Společné informace 
ke všem vodáckým programům 
(Česko a Hron)
V ceně všech programů: vypůjčení sportovního vybavení včetně 
lodí, pádel, plovacích vest a vodotěsných sudů, nepromokavých bund 
a neoprénových bot, poplatky za stanování, přeprava osobních věcí 
během programu, snídaně, instruktor, DPH
Cena nezahrnuje: případnou přepravu veřejnou dopravou, která 
může být u některých programů – viz Sázava (přejezd vlakem 
Ledečko–Zlenice), Lužnice (přejezd vlakem Veselí n.L.– Sezimovo 
Ústí) a Vltava (přeprava mezi Pěknou a Vyšším Brodem).
Služby za příplatek:
•  zapůjčení stanů Sport-S (nutný vlastní spací pytel a izolační podložka): 

2místný: 95 Kč/noc, 3místný: 120 Kč/noc, 4místný: 125 Kč/noc
• přeprava řidičů k autům a účastníků během programu
Slevy:
• skupinové až 10% podle velikosti skupiny
•  dětská: dítě 6–11 let v doprovodu rodičů na 3. místě v kánoi 

(porcelánek) za paušální cenu 150 Kč/den plavby
• pro věrné klienty: 3 %, 1. moment viz str. 2
Ubytování: na tábořištích a v kempech ve vlastních stanech, 
za příplatek ve 2, 3 nebo 4 místných stanech Sport-S, případně 
i v chatkách nebo na ubytovně. 
Stravování: u vícedenního putování je v ceně zahrnuta snídaně na 
tábořišti formou bufetu, u jednodenní vody občerstvení po doplutí.
Organizace putování: minimální počet účastníků v jedné skupině 
je 15 osob, maximální dle dohody. Minimální věk účastníků u dětských 
skupin je 12 let, děti v doprovodu rodičů dle dohody. Denní sjížděné 
úseky jsou dlouhé cca 15–25 km. Plavba probíhá za účasti našich 
zkušených instruktorů, kteří zajišťují hladký průběh programu včetně 
instruktáže účastníků a proškolení před plavbou. Veškeré potřebné 
vybavení k plavbě – plastové kánoe, plovací vesty, pádla a vodotěsné 
sudy na uložení některých osobních věcí v lodích, jakož i jeho 
přepravu a přepravu osobních zavazadel během programu zajišťuje 
Sport-S. K dispozici účastníkům je i další sportovní a tábornické 
vybavení (volejbal, fotbal, petanque, frisbee, pivní sety, sekera, pila). 
Všichni účastníci musí umět plavat!
Používané lodě: otevřené klasické dvoumístné plastové Vydry, 
případně trojmístné Tukany s třetí sedačkou pro porcelánka nebo stabilní 
nafukovací dvoumístné Pálavy, vhodné zejména pro začátečníky.
Doprava: všechna místa zahájení nebo ukončení plavby jsou dobře 
dostupná veřejnou dopravou.
Obtížnost sjížděných řek: obtížnost stupně C je nižší než stupně 1, 
znaménko + obtížnost zvyšuje, – snižuje. Platí, že plavbu o obtížnosti 
do stupně WW 1 mohou absolvovat i začátečníci, stupeň WW 2 
a výše je spíš pro pokročilejší vodáky. U všech vodáckých programů 
jsou všem účastníkům vždy k dispozici plovací vesty! 
Fakultativní výlety: během plavby je možné navštívit historické, 
kulturní a technické památky v okolí. Vstupné do navštívených 
objektů není zahrnuté do ceny.
Důležité upozornění: Sport-S si vyhrazuje právo rozhodnout 
s ohledem na bezpečnost všech účastníků vodáckých programů 
a také z důvodu ochrany poskytovaného vybavení v případě 
nepříznivého vodního stavu o provedení následujících změn: 
•  Pokud je aktuální vodní stav nízký tak, že zabraňuje splutí zvolené 

řeky nebo úseku, může Sport-S stanovit náhradní trasu po jiné řece 
nebo úseku při zachování obdobných podmínek (termín, obtížnost, 
cena, apod.) nebo program zrušit.

•  Při vyšších vodních stavech a tudíž zvýšené obtížnosti sjížděné řeky 
může Sport-S nahradit obvykle používané vybavení – otevřené 
kánoe bezpečnějšími nafukovacími čluny (Pálavy, Orinoka), popř. 
stanovit náhradní trasu nebo program zrušit.

Vodácké víkendy
Program: 
pátek:  v podvečer sraz na tábořišti 
sobota:   po úvodní instruktáži plavba, v jejím průběhu možnost 

návštěvy kulturních a historických památek v okolí
neděle:  doplutí do cíle, odjezd domů

Vícedenní putování 
Program: 
1. den: v podvečer sraz na tábořišti 
2.–předposlední den: po úvodní instruktáži plavba v denních eta-
pách, v jejím průběhu možnost návštěvy kulturních a historických 
památek v okolí 
poslední den: dokončení plavby, odjezd domů

PRvní 
MOMentaž -8 %

Jako jediná vodácká cK v Česku máme v základní 
ceně již i vypůjčení neoprénových bot do vody a 
nepromokavých bund!

snídaně v ceně
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Lužnice
Říká se jí nejkrásnější česká řeka a plavba po ní nás zavede 
do romantických lužních lesů, do zasněného kraje tisíce 
rybníků a jihočeských vísek. Pomalý proud, který nás 
v horním toku unáší četnými meandry se spoustou písčitých 
plážiček a tůněk lákajících ke koupání, vystřídají na dolním 
toku pod Táborem rychlé peřeje, kterými řeka protéká 
krásným hlubokým údolím do Bechyně. Plavbu po horním 
toku zahajujeme ze Suchdola nad Lužnicí, pod Majdalenou 
se řeka rozdvojuje a dál lze buď pokračovat po Nové řece 
a Nežárce nebo je možné plout Starou řekou, která s četnými 
slepými rameny protéká přírodní rezervací původními 
lužními lesy, močály a napájí největší český rybník 
Rožmberk. Obě trasy se opět stýkají ve Veselí nad Lužnicí, 
kde se Nežárka vlévá zpět do Lužnice. Zde také končí první 
část naší plavby, v níž pokračujeme až ze Sezimova Ústí, 
kam se lze přesunout vlakem. Vyhneme se tím nudnému 
pádlování dlouhými nezajímavými „voleji“ pod Veselím, kde 
řeka téměř neteče. Okolí Lužnice nabízí spoustu příležitostí 
k prozkoumávání – pískovny s bezvadnou prohřátou a čistou 
vodou, památkami nabitou lázeňskou Třeboň i husitský 
Tábor, zříceninu v Dobronicích a další.

Obtížnost plavby: WW 1.

Víkendovky
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

15.06. 17.06. Ze Sezimova Ústí do Bechyně 2 36 1050
20.07. 22.07. Ze Sezimova Ústí do Bechyně 2 36 1050
17.08. 19.08. Ze Sezimova Ústí do Bechyně 2 36 990

Vícedenní
Termín

Trasa ze Suchdola do Bechyně Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

16.07. 22.07. 7 denní s Novou řekou a Nežárkou 6 93 2490
17.07. 22.07. 6 denní se Starou řekou 5 88 2190
13.08. 19.08. 7 denní s Novou řekou a Nežárkou 6 93 2350
14.08. 19.08. 6 denní se Starou řekou 5 88 2090

Cena, slevy a další viz společné informace

Ohře
Je řekou mnoha tváří. U Sokolova krátce protéká „měsíční 
krajinou“ povrchových dolů, naštěstí hned za Loktem 
s přístupným hradem a historickým městečkem přichází 
hluboké zalesněné údolí, v němž se objevují působivé 
Svatošské skály. Od Karlových Varů Ohře protéká mezi 
hřebenem Krušných hor a liduprázdnými Doupovskými 
Vrchy a přibývá peřejí. Pověstnými jsou například Hubertus, 
Kyselka a Velichovka, známé i z vodácké ságy „Proč bychom 
se netopili“. Peřeje se uklidňují teprve před Kláštercem, kde 
také naše plavba končí.

Pěti nebo šesti denní plavby zahajujeme obvykle v Tršnici 
nebo v Šabině, kratší v Lokti nebo v Karlových Varech

Obtížnost plavby: WW 1 až 1+.

Víkendovky
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

22.06. 24.06. Z Karlových Varů do Klášterce 2 46 1050
10.08. 12.08. Z Karlových Varů do Klášterce 2 46 990

Vícedenní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

17.07. 22.07. 6 denní z Tršnice do Klášterce 5 105 2190
18.07. 22.07. 5 denní ze Šabiny do Klášterce 4 81 1890
19.07. 22.07. 4 denní z Lokte do Klášterce 3 60 1550
07.08. 12.08. 6 denní z Tršnice do Klášterce 5 105 2090
08.08. 12.08. 5 denní ze Šabiny do Klášterce 4 81 1790
09.08. 12.08. 4 denní z Lokte do Klášterce 3 60 1490

Cena, slevy a další viz společné informace

Otava
Říká se jí zlatonosná řeka, však se zde zlato také odedávna 
rýžovalo. Vzniká uprostřed šumavských hvozdů v bouřícím kotli 
na soutoku horských řek Vydry s Křemelnou a divoký, zpěněný 
a peřejnatý tok jí vydrží až do Radešova. Odtud se Otava 
zklidňuje a i když pod Sušicí dál čile proudí zvlněnou krajinou 
šumavského podhůří, postupně nabývá charakteru nížinné řeky.
Obvykle začínáme plavbu podle vodního stavu v Radešově 
nebo pod Sušicí. 

Obtížnost plavby: nad Sušicí do WW 2, pod Sušicí WW 1.

Víkendovka
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

01.06. 03.06. Z Radešova do Horažďovic 2 35 1 050

Vícedenní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

3.7 8.7 6 denní z Radešova do Putimi 5 77 2190

4.7 8.7 5 denní z Dobršínského mlýna 
do Putimi 4 58 1890

24.7 29.7 6 denní z Radešova do Putimi 5 77 2190

25.7 29.7 5 denní z Dobršínského mlýna 
do Putimi 4 58 1890

Cena, slevy a další viz společné informace

Ploučnice
Je ztracená řeka. A ztracená je hned několikrát. Nejprve 
u Novin pod Ralskem zmizí v pískovcovém tunelu, jehož 
průjezd je na českých řekách nevídanou raritou a pak 
se pod Mimoní  ztratí v labyrintu meandrů a zelených 
houštin, kterými řeka protéká bývalým kdysi naprosto 
nepřístupným vojenským prostorem Ralsko – Kuřivody 
– Hradčany s vojenským letištěm, na kterém se točil i 
Tmavomodrý svět. Hospody, bufety a kempy, jak je znáte 
z ostatních řek, zde nehledejte. Je to ztracený vodácký 
svět – ráj pro dobrodruhy a romantiky, kteří se ale umějí 
dostatečně ohánět pádlem. 

Obtížnost plavby: WW 1

Jizera
Je známá neznámá řeka. Horní úsek, v němž pádí z hor, je 
dravý a nebezpečný, dolní před soutokem s Labem, je díky 
spoustě jezů až nezajímavý. My jsme pro vás vybrali přesně to 
něco mezi tím – krásný úsek od soutoku s Kamenicí u Riegrovy 
stezky přes peřej Paraplíčko a malebnou Malou Skálu s jejími 
zubatými skalními věžemi do Dolánek k známému Dlaskovu 
statku, jehož návštěvu si určitě nenechte ujít.

Obtížnost plavby: WW 2.

Víkendovka
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.den řeka

19.05. Ploučnice Z Novin do Branné 1 28 490

20.05. Jizera Od soutoku s Kamenicí do 
Dolánek 1 19 490

Cena, slevy a další viz společné informace

voda pro skupiny 
termíny řeky
květen–září Česka a Hron

Sleva: 
– pro skupiny nad 15 osob -5 %
– pro skupiny nad 20 osob -10 %
a navíc při 25 platících 1 místo zdarma

PRvní 
MOMentaž -8 %

PRvní 
MOMentaž -8 %

PRvní 
MOMentaž -8 %

PRvní 
MOMentaž -8 %
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Hron
Je řekou kontrastů. Při vyšších vodních stavech je to velká, 
rychle tekoucí řeka, která umožní urazit podstatně větší 
denní vzdálenosti než na jakékoliv české řece. „Voleje“ se 
vyskytují zřídka, jízda s ohledem na silný proud již vyžaduje 
určitou zkušenost. Při suchu a nižších vodních stavech je 
horní část toku nesjízdná a dolní Hron připomíná línou 
českou Berounku. Plavba je zajímavá díky nevšední okolní 
krajině a převážně liduprázdným přírodním tábořištím.

Obtížnost plavby: WW 1.

7 denní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

02.07. 08.07. z Brezna do Rudna nad Hronom 6 137 2890
30.07. 05.08. z Brezna do Rudna nad Hronom 6 137 2890

Cena, slevy a další viz společné informace

vltava
Je národní řekou a to nejen proto, že je bezesporu 
nejznámější a 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 neopakovatelný historický 
Český Krumlov. 
Pro plavbu v NP Šumava je nutná registrace a úhrada 
registračního poplatku cca 100 Kč/os., 50 Kč/dítě (není 
zahrnuto v ceně), jehož výši stanovuje správa NP vždy před 
začátkem sezóny.
Plavbu nad Lipnem končíme ještě před jeho vzdutím, odkud 
je nutné se přesunout veřejnou nebo vlastní dopravou do 
Vyššího Brodu.
Týdenní plavbu začínáme buď v Lenoře nebo na Soumarském 
mostě, čtyř nebo pětidenní plavby zahajujeme z Vyššího 
Brodu. Začátky víkendovek mohou být buď ve Vyšším Brodě, 
Rožmberku nebo v Českém Krumlově. 

Obtížnost plavby: WW 1.

Víkendovka
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

15.06. 17.06. Z V. Brodu do Zlaté Koruny 2,5 36 1050

22.06. 24.06. Horní Vltava z Lenory 
do Nové Pece 2 33 1050

13.07. 15.07. Z Č. Krumlova do Boršova 2 37 1050
03.08. 05.08. Z Č. Krumlova do Boršova 2 37 990
24.08. 26.08. Z Č. Krumlova do Boršova 2 37 990

Vícedenní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

9.7 15.7 7 denní z Lenory do Boršova 6 95 2490

10.7 15.7 6 denní ze Soumarského 
mostu do Boršova 5 88 2190

11.7 15.7 5 denní z V. Brodu do Boršova 4 70 1890
30.7 5.8 7 denní z Lenory do Boršova 6 95 2490

31.7 5.8 6 denní ze Soumarského 
mostu do Boršova 5 88 2190

1.8 5.8 5 denní z V. Brodu do Boršova 4 70 1790
20.8 26.8 7 denní z Lenory do Boršova 6 95 2350

21.8 26.8 6 denní ze Soumarského 
mostu do Boršova 5 88 2090

22.8 26.8 5 denní z V. Brodu do Boršova 4 70 1790

Cena, slevy a další viz společné informace

Sázava
Je řekou trampů a vodáků, které sem víkend co víkend 
přiváží pověstný „Posázavský pacifik“. Nalezneme zde jak 
krásné a divoké peřeje na Stvořidlech nebo z Krhanic do 
Pikovic, tak i dlouhé „voleje“ s klidnou hladinou téměř bez 
pohybu. Sázava je proslulá velkým množstvím jezů, mnohé 
jsou sjízdné a přispívají ke zpestření plavby. 
Týdenní plavbu zahajujeme na Stvořidlech ve Smrčné, 
víkendovou na Stvořidlech nebo ve Zlenicích.

Obtížnost plavby: WW 2+.

Víkendovka
Víkend

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

25.05. 27.05. Z Mrzkovic přes Stvořidla 
do Zruče 2 36 1050

08.06. 10.06. Ze Zlenic do Pikovic 2 35 1050
13.07. 15.07. Ze Zlenic do Pikovic 2 35 1050
10.08. 12.08. Ze Zlenic do Pikovic 2 35 990

Vícedenní
Termín

Trasa Dní
na vodě

Plavba
km

Cena
v Kč/os.od do

09.07. 15.07. 7 denní ze Světlé do Pikovic 6 112 2490
06.08. 12.08. 7 denní ze Světlé do Pikovic 6 112 2350

Cena, slevy a další viz společné informace

PRvní 
MOMentaž -8 %

PRvní 
MOMentaž -8 %

PRvní 
MOMentaž -8 %
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voda pro školy
Řeky:
Česko:  Vltava | Sázava | Lužnice | Ohře | Otava | Berounka | Orlice | Jizera 
Slovensko: Hron

Program:
1.den: sraz v podvečer nebo v dohodnutém čase na tábořišti v místě vyplutí
2.–předposlední den:  po instruktáži plavba v denních etapách 15–25 km, 

možnost návštěvy okolních pamětihodností, ubytování 
ve stanech na tábořištích a v kempech

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů

Termín:
květen–září

Školní skupiny

Vodácké programy
Skupiny nad 24 osob Skupiny nad 15 osob

Cena Kč/os. Zdarma Cena Kč/os. Zdarma
Víkendy, 3 denní 850

2x pedagogický 
dozor ZDARMA 
při 24 platících

890

1x pedagogický 
dozor ZDARMA 
při 15 platících

4 denní 1 280 1 350
5 denní 1 580 1 650
6 denní 1 830 1 950

7 denní 1 990 2 090

V ceně vodáckých programů pro školní mládež:
vypůjčení sportovního vybavení, včetně lodí, pádel, plovacích vest a vodotěsných sudů, po-
platky za stanování, přeprava osobních věcí během programu, sportovní instruktoři, vypůjčení 
neoprénových bot a nepromokavých bund pro pedagogický dozor, DPH. 
Slevy:
•  Cena zahrnuje skupinovou slevu pro školní skupiny a místa pro pedagogický dozor zdarma 

podle počtu platících žáků, studentů.
• Sleva stálého klienta – 3 % viz str. 2
Příplatky: 
•  zapůjčení stanů Sport-S: 2místný: 95 Kč/noc, 3místný: 120 Kč/noc, 4místný: 125 Kč/noc
• zapůjčení neoprénových bot 30 Kč/den
• zapůjčení kompletu neoprénových bot a nepromokavých bund 50 Kč/den
• zajištění snídaní na tábořišti 35–60 Kč/den nebo dle limitu

vodácká půjčovna
vodácké výlety a putování 
po vltavě bez průvodce
Jste zkušení vodáci a nechcete se s námi vydat na vodácké putování 
spolu s naším instruktorem a doprovodným vozidlem, kteří vám 
zajistí veškerý dostupný „komfort“ a prožitek ze samotné plavby 
na lodi? Pak vám nabízíme půjčovnu vodáckého vybavení, neboli 
„Vodácké výlety a putování po Vltavě bez průvodce“. Po dohodě je 
možné zajistit putování i na jiných řekách. 

Místy pro zahájení a ukončení plavby jsou kempy a tábořiště. 
Přiklady tras a další informace naleznete na www.sport-s.cz

počet 
dní

Cena za kánoi (pálavu) v Kč/den
do 22.6. a od 11.8. 23.6.–10.8. Školní 

výlety 1–2 kánoe od 3 kánoí  1–2 kánoe od 3 kánoí 
1 300 280 350 330 230

2–5 250 230 300 280 180
6–7 240 220 290 270 180

8 230 210 280 260 180

Všechny výlety zahrnují:
•  zapůjčení kánoe nebo pálavy včetně pádel, plovacích vest a vodo-

těsného barelu
•  přeprava kánoe nebo pálavy s příslušenstvím do místa startu 

a převzetí po ukončení plavby
•  informace před vyplutím 
•  u větších skupin rezervace místa na tábořištích a v kempech
Služby za příplatek:
•  přeprava řidičů nebo účastníků na start nebo z cíle plavby 
•  převoz zavazadel mezi kempy a tábořišti
•  zapůjčení neoprénových bot, nepromokavých bund a stanů
•  další služby dle dohody (instruktoři, stravování, výlety, ubytování, 

zapůjčení dalšího sportovního vybavení a další)
Vypůjčené vybavení:
K plavbě používáme osvědčené plastové kánoe typu Vydra nebo 
trojmístné Tukany se sedačkou uprostřed pro dítě do 10 let. Úplným 
začátečníkům můžeme nabídnout také stabilnější nafukovací dvou-
místné kánoe – pálavy.
Pojištění:
Na přání můžeme zajistit připojištění všech účastníků cesty.

PRvní 
MOMentaž -8 %

již od 90 Kč/os. a den


