
 

 

VLTAVA 2019 
 
Kurz vodní turistiky na řece Vltavě 2019 

 

7A8                                                                                                     TERMÍN: 10. 6. – 14. 6. 2019 

 
INSTRUKTOŘI KURZU: vedoucí kurzu: Tomáš Mráček, učitelé tělesné výchovy a externí instruktor firmy 
VYDRA zajišťující bezpečnost na řece Vltavě dle aktuálních vodáckých podmínek. 

 
POPIS KURZU: Pětidenní kurz pro vodácké začátečníky spojený se základním vodáckým výcvikem a dalšími 
sportovními aktivitami, pod vedením zkušených instruktorů. 
Trasa je vedena v úseku Vyšší Brod – Český Krumlov - Boršov, lokalitami CHKO Blanský les s velmi 
zachovalou přírodou a historickými památkami. Účastníci kurzu jsou ubytováni ve stanech ve vodáckých 
tábořištích, osobní věci jsou přepravovány doprovodným vozidlem. Doprava do místa zahájení bude vlakem, 
cesta zpět autobusem. 
 
 

 ODJEZD: 10. 6. 2019 PONDĚLÍ, SRAZ: v 6.40 hod., Brno, hlavní vlakové nádraží  
POZOR VÝLUKA: náhradní autobusová doprava Brno-Třebíč, odjezd autobusu v 7.12 hod. z ulice Dornych 
na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“   
 
PŘÍJEZD: 14.6. 2019 PÁTEK, Brno, autobusové nádraží u Grand hotelu (příjezd FLIXBUSu v 18.15 hod.) 

 
 
 
PROGRAM: 
1. den 
Příjezd na tábořiště do Zlaté Koruny, ubytování a základní vodácký výcvik – I.část 
2. den 
Základní vodácký výcvik – II.část. Vodácké putování po trase Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou  
3. den 
Vodácké putování v úseku Vyšší Brod kemp „Na Pískárně“. 
4. den 
Vodácké putování do Českého Krumlova (nebo Zlatá Koruna) 
Odpolední program (možnost výcviku na kajaku nebo týmové hry, prohlídka zámku, zámecké zahrady, 
prohlídka města). 
5. den 
Vodácké putování po trase Český Krumlov – směr Zlatá Koruna 
Trasa vede velmi krásnou přírodní lokalitou v oblasti CHKO Blanský les 
Odjezd - směr Brno – vlastní autobus/vlak 
PROGRAM přizpůsoben a upraven dle aktuálního počasí. 
S sebou: Stan, spacák, karimatka, vařič, suroviny a nádobí na vaření do skupin, náplasti, obinadlo, věci 
osobní hygieny, toaletní papír, osobní léky a krém na opalování, pláštěnku, uzavřené boty do lodě (vodácká 
obuv, staré tenisky, nikoliv „pantofle“ či „vietnamky“), rezervní suché oblečení do lodě a pokrývka na hlavu. 
 
 
 
Další informace: 
V kempech nebo v blízkosti kempů možnost nákupu základních potravin (pečivo, koblihy, mléko, jogurty, 
paštiky a podobně) – není nutností vše brát z domova. V kempech jsou sprchy, které fungují na mince 10 
nebo 20 Kč.  
 
V ceně kurzu je ubytování ve stanech/chatkách, doprava, půjčovné vodáckého materiálu, každodenní 
transport zavazadel. V ceně není zahrnuta strava. 
 
 
 
Bližší informace na www.vydra.info nebo vedoucí kurzu Tomáš Mráček 
 
V Brně dne 5. 6. 2019 
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