Vltava 2018 (16. – 19. 8. 2018)
Během prodlouženého víkendu na Vltavě splujeme úsek Vyšší Brod – Boršov. 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.
Nejdelší česká řeka Vltava vzniká soutokem Teplé a Studené Vltavy v Mrtvém Luhu
na Šumavě kousek od Volar. Po několika kilometrech plní přehradu Lipno, ze které po
většinu roku teče potrubím přes loučovickou papírnu do vyrovnávací nádrže Lipno II
ve Vyšším Brodu. Jen několikrát do roka opustí potrubí, aby naplnila původní koryto
řeky a vytvořila tak jeden z nejobtížnějších vodáckých terénů v Čechách, Čertovy
proudy. Z vyrovnávací nádrže Lipno II pak pokračuje coby mírně peřejnatá řeka
nejprve na východ a od Rožmberku nad Vltavou na sever přes Český Krumlov do
Českých Budějovic. Kousek pod Budějovicemi začíná plnit přehrady vltavské kaskády.
Postupně protéká přes přehrady Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy,
Štěchovice a Vrané nad Vltavou do Prahy. Z Prahy pak pokračuje dále na sever, aby
se v Mělníku vlila do Labe.
Vltava je v jejím horním úseku z Vyššího Brodu do Budějovic vodáky nejvíce
navštěvovaným vodáckým terénem v Čechách, a to jak pro krásu svého okolí, tak pro
atraktivní svižně tekoucí mírně peřejnatou řeku. Kromě tohoto nejfrekventovanějšího
úseku vodáci navštěvují také nejhořejší část nad lipenskou přehradou, kde je možné
za příznivého vodního stavu splout z Lenory nebo na jaře dokonce z Borové Lady do
Nové Pece. Zde protéká Teplá Vltava a posléze Vltava přírodní památkou Mrtvý Luh a
její splouvání je zde regulováno. Mezi Prahou a Mělníkem stejně jako na přehradách
vltavské kaskády také často narazíme na seakajakáře.
My splujeme právě nejnavštěvovanější část z Vyššího Brodu do Boršova. Úsek je
příjemně tekoucí s četnými sjízdnými jezy. Zvládne ho bez problému i začátečník,
kterého vše potřebné na začátku naučíme.

Informace o programu:
16. 8. – čt:

Sejdeme se ráno v 10:00 v kempu ve Vyšším Brodu. My budeme
v kempu již od čtvrtečního večera. Doporučujeme do kempu dorazit
také již ve čtvrtek večer. Nebudete muset v pátek brzo vstávat a
můžete s námi posedět a poklábosit nad naším oblíbeným „welcome
drinkem“.
Ráno před vyplutím proběhne instruktáž jízdy na lodi a bezpečného
pohybu na vodě.

Po úvodním proškolení splujeme z Vyššího Brodu do Rožmberku
(11,7 km).
Cestou se zastavíme ve vyhlášeném občerstvení U Veverek,
obkroužíme hrad a zámek v Rožmberku, abychom v jeho podhradí
přespali v kempu. Večer přímo vybízí k návštěvě romantického
městečka.
17. 8. – pá:

Splujeme úsek z Rožmberku do Českého Krumlova (21,2 km).
Zastavíme se na oběd v hospodě U Vikinga, mineme papírny ve Větřní
a přes dva jezy doplujeme na začátek Krumlova, kde přespíme. Večer
můžeme využít k návštěvě Českého Krumlova.
V Krumlově budeme poměrně brzy, takže bude dostatek času pro
prohlídku jednoho z našich nejkrásnějších měst, ve kterém stojí za to
navštívit například místní zámek, historické centrum nebo grafitové
doly.

18. 8. – so:

Splujeme úsek z Českého Krumlova do Zlaté Koruny (16,9 km).
Ráno bude ještě prostor se do Krumlova vrátit a navštívit například
zámek nebo grafitové doly. Kolem poledního vyrazíme z kempu po
vodě. Splujeme kaskádu krumlovských jezů a romantickým údolím
plným příjemných peřejí doplujeme do Zlaté Koruny.

19. 8. – ne:

Splujeme úsek ze Zlaté Koruny do Boršova (18,7 km).
Vyplujeme v časnějších hodinách než obvykle, abyste se večer dostali
pohodlně domů. Kousek pod Zlatou Korunou se stavíme na vyhlášené
placky a pár zatáček dál se projdeme na zříceninu hradu Dívčí Kámen.
Téměř celý den budeme sjíždět svižně tekoucí peřeje, takže bude
cesta rychle utíkat. V Boršově už se jen rozloučíme a vydáme se do
svých domovů.

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. Doporučeno vlakem do Vyššího Brodu a odtud pěšky na
tábořiště na druhém břehu cca 200m případně autem nebo jakýmkoliv
jiným dopravním prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Autobusem či jinak z Boršova. Doprava zavazadel na
nádraží v Boršově zajištěna.

Tábořiště ve Vyšším Brodu

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 31. 5. 2018: 1200 Kč za osobu
přihláška do 14. 7. 2018: 1300 Kč za osobu
přihláška od 15. 7. 2018: 1400 Kč za osobu
Jako termín přihlášky je brán termín zaplacení zálohy!
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 Boršově.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob na start a z cíle plavby.

Přihláška
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon, email 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

