
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Číslo  
vodáckého výletu 

Termín  
vodáckého výletu 

Cena za osobu v Kč Cena za dítě na porcelánu
(pouze převoz věcí)

0311 6.8.-9.8. 990,- 100,-

Většina sjezdů začíná u Dolanského mostu nedaleko Chrástu u Plzně. Odsud si voda klidně teče téměř nedo-
tčenou krajinou, až se nechce věřit, že jsme v hustě obydlených středních Čechách.

1. Sraz ve 12:00 na tábořišti u Dolanského mostu a sjezd Beroun-
ky do Plané (cca 12 km). 
 
2. Z Plané do Liblína (cca 10,5 km), možná individuální prohlídka 
Libštejna. 
 
. 

3. Sjezd z Liblína na Zvíkovec (cca 20 km), možnost návštěvy 
zříceniny hradu Krašov. 
 
4. Ze Zvíkovce do Roztok u Křivoklátu (cca 17 km), po cestě je 
zřícenina hradu Týřov ukončení mezi 15 - 16 hodinou. 
 
 

Program vodáckého výletu: 

Cena vodáckého výletu zahrnuje: 

Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět (půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany), 
zapůjčení jednoho 50 l barelu na loď, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni. 

 
  Nároky: 

Berounka není nijak technicky obtížná řeka. Odpovídají tomu i denní úseky, 
které se pohybují kolem 20 km a méně. Takový sjezd není náročný a 
zvládne jej i začátečník.  

 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

První den vydáváme lodě a přebíráme osobní věci nejdéle 2 hodiny po 
plánovaném srazu. Další dny přebíráme osobní věci mezi 10:00 a 11:00 a 
vydáváme je podle délky trasy od 15:00 do 18:00. Po 18:00 již nezajišťuje-
me ostrahu osobních věcí. Poslední den se lodě vracejí mezi 15:00 a 16:00. 
 

Další informace: 

Ubytování:  
Planá - Vodácké tábořiště s možností stanování, s  WC, pitnou vodou, 
venkovní umývárnou a občerstvením. Parkování možno na vyhrazeném 
místě v tábořišti. 
 Liblín – tábořiště Kobylka: tábořiště, pitná voda, WC, sprcha s teplou 
vodou (automat na žetony), kiosek s teplými jídly a posezením, chata Koli-
ba s možností sušení prádla a stravování 
 Zvíkovec -  tábořiště U Varských: tábořiště, teplá voda, WC, sprcha, 
restaurace, dětské hřiště 
 Roztoky u Křivoklátu – kemp Višňová: autokemp, pitná voda, teplá 
voda, WC, sprcha, elekt. přípojka, dětské hřiště, volejbal. 
 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na 
večeře bude možno zajít do restaurace. Mezi Chrástem a Zvíkovce je třeba 
počítat pouze s kiosky s rychlým občerstvením.  

Jak do kempu: 

Autem: z dálnice Praha – Plzeň sjezd u obce Kyšice dále pak Dýšina, 
Chrást, Dolanský most 
Vlakem: trať Praha – Plzeň železniční stanice Chrást. Na tábořiště z tohoto 
nádraží to je pěšky cca 3 km.  

Doprava vlastní. 
 
Tábořiště Dolanský most: sraz účastníků v 12:00 hod. 
V 12:00– 12:30 proběhne rozdělování lodí. 
Do Chrástu u Plzně se dostanete nejlépe vlakem. Z nádraží se vydáte po silnici směrem na Dolany. Na konci Chrástu za fotbalovým hřištěm odbočit do-
prava a pak doleva na turistickou stezku, které vede přes pole přímo do kempu cca 1600 m. 

,GPS souřadnice: 49°47'54.305"N, 13°28'10.212"E  

V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  

Informace k dopravě: 

31. Berounka (doprovodné vozidlo)

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o. 
Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 

Tel: 257 324 484, 777 310 004 
e-mail: ck@honza-centrum.cz www.honza-centrum.cz 

Cena vodáckého výletu nezahrnuje: 

Kempovné na tábořištích, dopravu účastníků na akci a zpět a zapůjčení vest. Dětské vesty půjčujeme za příplatek 15,- Kč/den, vesty UNI 
pro děti od 13 let a dospělé za 25,- Kč/den. 



124.8 Dolanský most, Dolany 600 m vl, Druztová 2 km vl 

600 m vl, Chrást 2 km vp 2km vp Chrást 
2,9 km vp 

124.6 U Dolanského mostu vp (288 m n. m.) 
121.7 Klabava 

119.9 Telin v 0,8 N vp provalený vp !! Sedlecko 1,5 km 

vp Sedlecko 1,5 km vp 

118.9 Valentovský mlýn v 1,1 N vl !!   

118 U přívozu vl vl, Nadryby 200m vl 500 m vl 

117 Dírka vp 

115,2 _VP v 2,5 N vp Darová, Kostelec 500 m vl 700 
m vl, za MV úsek 400 m bez vody 

114.3 Darová 200 m vp 200 m vp, Nynice 1,3 km vp 
1,3km vl 
113samota U Holečků vp !! peřej 

112.5chaty vl, Planá 600 m vl 600m vl hradisko Radná 
500 m vp 

111.2 v 1,0 N vp poškozený !! Kaceřovský mlýn Tře-
mošná (Třemošná je za VV z Třemošné cca 12 km, ZW, úzké, 
často zarostlé koryto, tři poškozené jezy. Podobný tok je Bělá, přítok 
Třemošné za stejných podmínek z Trnové do Horní Břízy v délce 

necelých 6 km, řečiště více zarostlé) Kaceřov 1 km vl Ka-
ceřov 2km vl 

108.9 v 2,0 N vp !! kameny pod jezem Žižkovský mlýn, Čivice 

700 m vl 800 m vl 

105.5 v 2,0 N vp oprava jezu, silně táhne vl Libštejnský 

vp, Liblín vp 400m vp 

101.4 stp +100m Liblín vp, Kozojedy 2,5 km vl 

100.3 v 0,8 N vl poškozený, !! Liblinský mlýn 
99.2 peřej u skály vl 

97.6 Rybárna Rakolusky vl vl, peřej 

96 Radnický p., Rakolusky vl, konec přírodního parku Horní Be-
rounka, zač. přírodního parku Rakolusky 
95 Třímanské skály vp 

93.3 v 1,2 N vl !! Krašovský mlýn, Bohy 1,5 km vl 

91.1 Krašov na skále vl 

90.8 RS vp 

89.3 Tábořiště U Potůčků vl 

87.9 v 1,0 N vl Lejskův mlýn vp, Hlince 2,5 km vl 

85.3 kostela Sv. Petra a Pavla 200 m vl 

81.8 _VL v 1,6 N vp !! vysoký skok na konci spádové des-

ky !! RS vl vl 

81.6 vp Zvíkovec 1 km vp 500m vp 

1 km vp, začátek CHKO Křivoklátsko 

81.3 Javornice 

81.3 Kemp U Nejdeckých  

80.6 v 0,6 !! Kočkův mlýn RS vl vl 

79 Komáří ostrov vl 

77.4 _VL v 1,2 N vl !! vývar, kameny Zbirožský p. 
700 m vp, peřej 

75.6 Ahoj vp vp, Skryje 1km vp 1km vp 

Skryjská jezírka 4 km vp 

75.1 Skryje 1 km vp, Týřovice 2 km vl vl 

74 Úpořský p. Týřov 500m vp, NPR Týřov vp 

73 Týřovické skály vp 

71 Čertova skála vl 

69.7 Kněžská skála vl 

68.7 Tyterský p. U Rozvědčíka 200 m vl 

67.5 V luhu O.Pavla vp, Nezabudice 1 km vl 1km vl 

66.8 v 0,8 N vl vl Nezabudický mlýn, peřej 

66.5 Bránov vp vp Bránov 1,5 km vp 1,5km vp 

64.7 Višňová I vl vl, +200m Višňová II, (stejné 
služby) 

63.3 louka vp vp (236 m n. m.) 

63.1 _VP v 2,0 dl N vp !! vývar 

62.9 Roztoky I vp vl  

62.6 Roztoky u Křivoklátu vp vp, Křivoklát 1 km vl 

1km vl, Křivoklát 1,5 km vl, 
Roztoky 1 km vp 

62.5 Roztoky II vp  

62.4 cvičná slalomová trať vp, Rakovnický p., PR Na Babě vl v 
úseku 1 km 

60.9 náhon Roztoky 300 m vp PR Stříbrný luh vp v úseku 2 km 

56.8 RS vp Újezd nad Zbečnem vp 

54.2 Riviera vl vl 

53.7  Zbečno 500 m vp 

53.4 Zbečno vl vl, Sýkořice 1,5 km vl  
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

31. Berounka (doprovodné vozidlo) Kilometráž řeky


