
 

Prodloužený víkend na dolním Labi 
28. 4. -1. 5. 2023 

Během prodlouženého víkendu na dolním Labi splujeme úsek z Ústí nad Labem do Pirny. Cestou 

navštívíme mnoho zajímavostí v okolí. Nocovat budeme v kempech u vody. Každý den sjedeme úsek 

řeky na kánoích. Zavazadla Vám mezi tábořišti bude převážet doprovodné vozidlo, takže po vodě 

povezete pouze to, co budete potřebovat během dne. Po celou dobu vás bude doprovázet vodácký 

instruktor, který nováčky zasvětí do vodáckého sportu a zkušenějším rozšíří vodácké obzory. 

Labe pramení v Krkonoších nedaleko Labské boudy. Vodáky je využíváno již od Špindlerova Mlýna, 

kde za dostatku vody jezdí milovníci divoké vody. Postupně se tok zklidňuje až do přehrady Les 

Království. Pod ní začíná úsek splouvaný vodáky turisty. Vodácky zajímavé je Labe až do Kuksu. Pak už 

se z něj stává stojatá voda přerušovaná jezy. Poslední jez je na Labi v Ústí nad Labem. Pod ním se 

stává řeka opět vodácky atraktivní. Díky absenci jezů Labe krásně teče a zároveň jde o vodnatou řeku, 

na kterou nejsme v našich podmínkách zvyklí. Právě tento úsek je naším cílem. Českou republiku Labe 

opouští u Hřenska a pokračuje dál Německem až do Hamburku, kde se vlévá do Severního moře. 

Informace o programu: 

28. 4. – pá: Sejdeme se ve večerních hodinách v kempu v Děčíně www.kempdecin.cz. 

29. 4. – so: Ráno vyjedeme auty z Děčína do Ústí nad Labem. Pokud bychom se neposkládali 
všichni do aut, tak se část přesune vlakem (v 9:30, případně v 10:02 z Děčína). Auta 
kromě našeho doprovodného necháme zaparkovaná v Ústí až do konce vody. 
Následně splujeme po Labi zpět do Děčína (18-26 km podle počasí a nálady v týmu 
na délku trasy). Cestou se stavíme na oběd ve Velkém Březnu. 

30. 4. – ne: Ráno se v Děčíně zabalíme a vyrazíme dál po Labi až do německého Königsteinu (27 
km). Pokud by nebyla chuť na tak dlouhou trasu, popojedeme z Děčína vlakem kus 
po proudu a trasu si tak zkrátíme. Cestou budeme projíždět krásným pískovcovým 
kaňonem, který se pyšní největší hloubkou v Evropě. Na oběd se zastavíme 
v Dolním Žlebu a pak už budeme pokračovat přes Hřensko do Německa. Proplujeme 
přes lázeňské město Bad Schandau a budeme pokračovat do Königsteinu, kde 
přespíme v kempu www.camping-koenigstein.de na dohled od stejnojmenné 
pevnosti, která je jednou z největších horských pevností v Evropě. Pokud bychom 
dojeli brzy nebo si naopak další den přivstali, najde se prostor na její návštěvu, ale i 
pohled od řeky stojí za to. 

1. 5. – po: Poslední den splujeme trasu z Königsteinu do Pirny (18 km). Cestou zahlídneme 
vyhlášený skalní most Bastei. Na oběd se nabízí například městečko Kurort Rathen. 
Po doplutí do Pirny se už jen rozloučíme a vyrazíme domů. Kdo bude nejvíce 
spěchat domů, toho můžeme svézt zpět do Ústí nad Labem, ale kapacita auta je 
omezená. Ostatní vyrazí zpět do Ústí vlakem. 

http://www.kempdecin.cz/
http://www.camping-koenigstein.de/


Po cestě je mnoho dalších zajímavých památek a jiných míst, která také podle časových možností a 

Vaší chuti navštívíme. Během cesty bude vždy dost prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku 

nebo osvěžení se v některé z mnoha hospod, kterých je kolem řeky dostatek. 

Doprava: 

Příjezd: Po vlastní ose. Autem nebo hromadnou dopravou do Děčína. Případně do Ústí nad 
Labem. V případě zájmu o spolujízdu ať už v pozici řidiče nebo spolujezdce dejte 
vědět. Zkusíme vám ji s někým domluvit. 

Odjezd: Po vlastní ose Z Pirny. 

 

Tábořiště v Děčíně 

Doporučená výbava 

Stan, spací pytel, karimatka, eura (část vody budeme v Německu), cestovní pojištění do zahraničí 

pokrývající splouvání řeky, oblečení do lodě (nejlépe nejméně ve dvou verzích, abyste v případě 

namočení se nejeli celý den v mokrém), boty do vody (Doporučena je pevná obuv. V pantoflích se 

špatně chodí v řece a obvykle se utopí při prvním vykoupání.), pláštěnka, pokrývka hlavy, opalovací 

krém; pokud si budete chtít v kempech sami vařit, tak plynový vařič a další potřeby pro vaření, 

hudební nástroje a dobrá nálada. Nevíte, co si zabalit? Nebojte se nás zeptat. Rádi poradíme. 

  



Cena 

1700 Kč za osobu 

Sleva pro stálé zákazníky 10 %. 

V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelů na věci (1 kus/loď), přeprava 
zavazadel mezi tábořišti, instruktáž jízdy na lodi, doprovod vodáckého instruktora 
při splouvání řeky, doprava zavazadel na nádraží v Pirně. 

V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních památek, strava, 
doprava osob na start a z cíle plavby, pojištění. 

Přihláška 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na 774 830 828. 

V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob a požadované velikosti vest. Přihláška se stává 

platnou a závaznou pro obě strany zaplacením zálohy 500 Kč na osobu. Platební údaje Vám budou 

sděleny obratem po zaslání přihlášky. Místo zálohy je možné zaplatit rovnou celou částku s tím, že v 

případě Vaší neúčasti Vám bude zaplacená částka nad 500 Kč/osobu vrácena. Pořadatel si vyhrazuje 

právo na změnu programu zvláště na základě počasí, stavu vody, chuti nebo nechuti účastníků 

k všemožným radovánkám, povodně, sucha, požáru a ostatních katastrof. Bližší informace rádi 

podáme na telefonním čísle 774 830 828 nebo e-mailu stepan@jokota.cz. 

Těšíme se na viděnou na vodě, 

Štěpán Koutek - JOKOTA 
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