
Horní Vltava a Otava
11. – 13. 4. 2008

Ahoj kamarádi vodáci,

dovolujeme si Vám nabídnout jarní vodácký výlet na Horní Vltavu a Otavu. Pojeďte s námi
do kouzelného prostředí Šumavy v období, kdy se příroda probouzí ke svému novému ži-
votu. Vyrazíme již v pátek navečer, aby nám dlouhá cesta přes půl republiky neukrajovala čas
na sobotní pádlování. Na Horní Vltavě pojedeme horní úsek z Borových Lad do Horní Vlta-
vice, který je sjízdný pouze na jaře s ohledem na vodní stavy i omezení NP Šumava. Úsek to
je velmi malebný a technicky nezáludný, přesto však vyžaduje jisté ovládání lodi na relativně
rychlém meandrujícím toku, jenž místy může být zablokován padlými stromy. Zde se také
rozjezdíme, abychomdruhý den neměli zbytečné problémy při splutí Otavy z Čeňkárny. Tato
část je již poněkud náročnější, kdy Otava odsýpá v pěkném kamenitém korytě – v závislosti
na vodním stavu se nám může trochu prášit od pádel, nebo si také můžeme užít řeku plnou
vody s válečky ,,požírači‘‘, kameny ,,namotávači‘‘ a jinými atrakcemi. Pro ty, kteří se nebudou
cítit na úsek z Čeňkárny, bude možnost nasedat až u kamenného mostu, kde obtížnost klesá.
Vzhledem k tomu, že se na Otavě jedná o relativně krátký úsek, chtěli bychom si jej dát dva-
krát. Odpoledne pak vyrazíme zpět do Brna, abychom poměrně dlouhou cestu zvládli do
předpokládaného času návratu.

Akci pořádá jako svoji klubovou akci brněnský vodácký oddíl Racek, v rámci mezioddílové
družby jsou však srdečně vítáni i členové ostatních – zejména brněnských – oddílů. Podmín-
kou účasti na akci je schopnost jezdit bezpečně na divoké vodě obtížnosti alespoň WWII.

Veronika Holubová (+420-605 566 252)
Petr Holub (+420-604 500 156)

Vedoucí akce: Veronika Holubová, Petr Holub

Navazování lodí: možnost navázat si lodě bude ve čtvrtek 10. 4. 2008 během tréninku
16:30 – 18:00 na loděnici Racka (Brno Pisárky, přes silnici od parku Anthroposu, GPS
souřadnice 49°11’38.048”N, 16°33’58.398”E).

Sraz: pátek, 11. 4. 2008, 16:30, loděnice Racek, Brno Pisárky.
Ti, kdo nebudou mít ještě navázané lodě, nechť dorazí o 15 minut dříve.

Odjezd: pátek, 11. 4. 2008, 17:00, loděnice Racek, Brno Pisárky.

Návrat: neděle, 13. 4. 2008, loděnice Racek, Brno Pisárky.
Návrat odhadujeme přibližně v 21:00.



Splouvaný úsek:

▶ Horní Vltava:
Borová Lada (ř. km 416,6) – Horní Vltavice (ř. km 403,0)
Obtížnost: WWI
Krajinově moc pěkná, svižně tekoucí říčka, v horním toku příjemněmeandrující. Sem
tam malý jezík, občas spadlý strom. . .

▶ Otava:
Čeňkova pila (ř. km 112,9) – ][s Radešov (ř. km 106,4)
Obtížnost: WWIII– až WWII
Šumavská klasika, obtížnější úsek z Čeňkárny lze vynechat (WWIII–, přičemž ob-
tížnost značně závisí na aktuálním vodním stavu) a nasedat u kamenného mostu
(ř. km 110,3). Bude-li dost času, celý úsek si dáme 2�.

Doprava: autobusem.

Ubytování: DDM Sušice – spaní pod střechou, kuchyňka, spacák a karimatku s sebou.

Stravování: z vlastních zásob, na vlastní náklady.
Nezapomeňte si vzít pití a alespoň malé jídlo s sebou do lodě (nebudeme zastavovat
na oběd a zejména Vltava je relativně dlouhý úsek).
Alkohol na vodu nepatří!

Doporučená výbava: K1/C1, kompletní neoprenové vybavení na vodu, spodní prádlo vhod-
né do vody (např. Moira), raději i neoprenové rukavice (a neoprenovou čepičku pro ty,
kdo mají v plánu eskymovat ;-) ).
Bezpečnostní vybavení na vodu (helma, vesta, házečka)!
Nezapomeňte, že na jaře ještě umí být pěkně zima, a přizpůsobte tomu své oblečení!

Cena: 1.100,- Kč, cena zahrnuje dopravu a ubytování.
Jedná se o klubovou akci, případný rozdíl v ceně bude vyúčtován dle skutečných ná-
kladů po návratu ze zájezdu.

Přihlášky:

1) předběžné přihlášky je třeba zaslat emailem na adresu racek@kayak.cz,

2) peníze vybírá Veronika Holubová (+420-605 566 252). Z technických důvodů nebude
možno vybírat peníze v období 26. 3. až 6. 4. včetně – budete-li moci, zaplaťte proto
prosím do 26. 3.

Přihláška se stane závaznou teprve v okamžiku zaplacení plné částky!

Vodácký oddíl Racek Brno

Kontakty:
Web: http://www.kayak.cz/racek, email: racek@kayak.cz

Loděnice: GPS 49°11’38.048”N, 16°33’58.398”E
Hlavní vedoucí: Jana Šťastná, mobil: +420-605 426 685

Zástupce vedoucí: Jiří Šťastný, mobil: +420-737 291 883, email: jirka@vodak-sport.cz
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