Lužnice (28. 7. – 4. 8. 2018)
Během vodáckého týdne na Lužnici splujeme úsek Suchdol nad Lužnicí – Bechyně.
Cestou navštívíme mnoho zajímavostí v okolí řeky. Nocovat budeme v kempech u
řeky. 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.
Řeka Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských hor. Po krátkém přechodu
do Čech a opětovném návratu do Rakouska u Pohoří na Šumavě definitivně přechází
na českou stranu u Českých Velenic. Odtud teče klikatými meandry na sever přes
Suchdol nad Lužnicí až k rozvodí pod Majdalenou, kde se její voda dělí do původního
koryta, Staré řeky, a do uměle vybudovaného spojení Lužnice s Nežárkou
nazývaného Nová řeka. Stará řeka protéká přírodní rezervací Stará řeka, až se za
Starou Hlínou vlije do rybníka Rožmberk. Pod ním pokračuje již v částečně
regulovaném korytě až do Veselí nad Lužnicí, kde se do ní zleva vlévá voda z Nové
řeky, ovšem již v podobě Nežárky. Nová řeka mezitím plyne uměle vybudovaným
korytem, aby se kousek nad Jemčinou vlila do Nežárky a společně s ní pak
pokračovala do Veselí nad Lužnicí. Z Veselí pokračuje Lužnice již širokým korytem
stále na sever, aby se v Táboře otočila obloukem na jihozápad a u Týna nad Vltavou
posílila tok Vltavy.
Lužnice patří mezi vodáky nejnavštěvovanější řeky u nás. Za příznivého vodního
stavu je sjízdná prakticky po celém toku. Většina vodáků však vyráží až ze Suchdola
nad Lužnicí. Při vyšším vodním stavu začínají někteří již v Nové Vsi nebo
v Halámkách. My splujeme úsek ze Suchdolu nad Lužnicí. Na rozvodí odbočíme po
Staré řece a doplujeme až do Bechyně, která se nachází jen pár kilometrů nad
soutokem s Vltavou. Lužnice je vhodná jak pro začátečníky, tak pro ostřílené vodáky,
kteří se v jejich meandrech rozhodně nudit nebudou.

Informace o programu:
28. 7. – so:

Sejdeme se v odpoledních hodinách na vodáckém tábořišti
v Suchdolu nad Lužnicí. Večer proběhne uvítací posezení doplněné
„welcome drinkem”, kde se dozvíte vše potřebné o průběhu celého
týdne.

29. 7. – ne:

Pokud počasí dovolí, vykoupeme se v krásné suchdolské pískovně.
Poté splujeme úsek ze Suchdola nad Lužnicí do Majdaleny
(11,5 km). Cestou se stavíme na oběd a třeba i další koupání ve
vyhlášené hospodě U Pilaře. Pokud to vodní stav a počasí dovolí,
užijeme si masáž zad od vody padající z vysokého jezu.

30. 7. – po:

Splujeme úsek z Majdaleny skrz přírodní rezervaci Stará řeka a přes
náš největší rybník Rožmberk do Lužnice (21,5 km). V celé rezervaci
nepotkáme civilizaci, takže se zásobíme jídlem a najíme se z vlastních
zásob.

31. 7. – út:

Splujeme úsek z Lužnice do kempu Měruše (11,1 km). Cestou se
stavíme na jídlo kousek od řeky v Kleci, kam dojdeme kolem krásných
třeboňských rybníků. Večer se můžeme zajít vykoupat do blízké
pískovny.

1. 8. – st:

Splujeme úsek z Měruše do Soběslavi (15,3 km). Budeme si držet
palce, aby bylo hezké počasí, protože cestou do Veselí nad Lužnicí
proplujeme mezi pískovnami, které rozhodně stojí za vykoupání. Ve
Veselí si pak dáme pozdní oběd. Kdo bude mí chuť, může si kousek
před Soběslaví vyzkoušet vodní lyže na vodním vleku v Karvánkách.

2. 8. – čt:

Splujeme úsek ze Soběslavi na Soukeník (19,5 km). Cestou mineme
chatu Rudolfa Hrušínského.

3. 8. – pá:

Splujeme úsek ze Soukeníku na Lužničanku (19,3 km). Zastavíme
se v Táboře, kde bude čas na prohlídku města. Pak Tábor opustíme
krásným romantickým údolím směrem k hradu Příběnice a dále na
Lužničanku.

4. 8. – so:

Splujeme úsek z Lužničanky do Bechyně (15,2 km). Cestou mineme
Stádlecký řetězový most a navštívíme zříceninu hradu Dobronice. Když
bude hezky, vykoupeme se na velkých kamenech, ze kterých se dá
dobře skákat do vody. Z Bechyně se vrátíme zpět do kempu
Lužničanka. Dopraví nás tam první elektrická trať v ČR vystavěná Fr.
Křižíkem.

5. 8. – ne:

Ráno se už jen rozloučíme a odjedeme domů.

Po cestě je mnoho dalších památek a jiných míst stojících za návštěvu, 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 až na Starou řeku, která je výjimkou, dostatek.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem do Suchdolu nad Lužnicí a odtud
pěšky na tábořiště u silničního mostu cca 800m, případně autem nebo
jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem či jinak z Lužničanky. Doprava zavazadel na
nádraží v Malšicích zajištěna.

tábořiště v Suchdolu nad Lužnicí

Doporučená výbava
Stan, spací pytel, karimatka, oblečení do lodě, 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.

Cena
přihláška do 30. 4. 2018: 1700 Kč za osobu
přihláška do 31. 5. 2018: 1800 Kč za osobu
přihláška od 1. 6. 2018: 1900 Kč za osobu
Jako termín přihlášky je brán termín zaplacení zálohy!
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci
(1 kus/loď), přeprava zavazadel mezi tábořišti, doprovod instruktora
při splouvání řeky včetně výuky pádlování, doprava zavazadel
z tábořiště Lužničanka na nádraží v Malšicích.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob.

Týmové oblečení JOKOTA
Možnost objednání týmových triček Jokota. Obě varianty jsou v modré barvě, mají na
hrudi žluté logo Jokota, nápis Lužnice 2018 a mapu řeky.
Ceník oblečení:

pánské tričko

dámské tričko

190 Kč/kus

190 Kč/kus

Oblečení je potřeba objednat nejpozději do 30. 6. 2018, abychom ho stihli
nechat vyrobit!

Přihláška
Přihlášky proveďte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon,
požadovanou velikost vesty (S/M/L/XL…) a v případě zájmu počet kusů triček včetně
velikostí. 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

