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[ČESKO] 
 

PLOUČNICE  
 
Ploučnice je ztracená řeka. A ztracená hned několikrát. Nejprve u Novin pod 
Ralskem zmizí v Průrvě – 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 s vojenským letištěm, na kterém se točil i film Tmavomodrý 
svět. Známý vtip o pekelných ploučnických meandrech, o nichž se vodákům 
zdá i ve spaní, je o komínu, který se nejprve objeví na obzoru před vámi. Pak je 
vlevo, pak vpravo, pak za vámi a zase před vámi, můžete u něj udělat přestávku 
na oběd, odpoledne se opakuje to samé a večer, když jdete spát, tyčí se pořád 
ten stejný komín i nad vaším stanem. Brrrr! Hospody, bufety a kempy, jak je 
znáte z jiných řek, tady nehledejte. Je to ztracený vodácký svět – ráj pro 
dobrodruhy a romantiky, kteří se ale umějí dostatečně ohánět pádlem. 
 

Plavbu po Ploučnici zahájíme srazem nad Průrvou, kterou kdysi prokopali 

kopáči jen s krumpáči. Jen co vyplujeme znovu na denní světlo, čeká nás 
překvapení v podobě kamenného stupně, kterým se zhoupneme do tůně za 
tunelem. Až do Mimoně pokračujeme převážně úzkým regulovaným korytem a 

pod Mimoní už vplujeme do meandrů bývalého vojenského prostoru, z kterých se 
vymotáme až na konci naší plavby v Brenné nebo v České Lípě 
 

Obtížnost sjížděného úseku je do WW 1. 
 

Víkendový program: 

SOBOTA: sraz dopoledne v Novinách pod Ralskem nad Průrvou, po instruktáži 

a seznámení s používaným vybavením plavba do kempu v Borečku, cestou 
zastávka v Mimoni na oběd. 

NEDĚLE: po snídani pokračování v plavbě do Brenné, ukončení plavby a odjezd 

domů.  
 

4denní program: 

1. DEN: stejný jako u víkendového  

2. DEN: po plavbě návrat z Brenné do kempu v Borečku 

3. DEN: přejezd z kempu do Brenné a pokračování v plavbě do Žizníkova 

POSLEDNÍ DEN: po snídani plavba do České Lípy, po doplutí odjezd domů.  
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích  
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW 1 
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany,            

pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 
 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště km Kč/os. 

Víkendovka  

4 denní  

 
 

29.5. 30.5. Noviny - Brenná U Průrvy 29 1 390 

22.7. 25.7. Noviny - Česká Lípa U Průrvy 47 2 350 

21.8. 24.8. Noviny - Česká Lípa U Průrvy 47 2 350 
 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvou nebo třímístné kánoe nebo 
nafukovací pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, 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 Kč (víkend), -200 Kč (4denní) 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 195 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2021! 
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