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Náš kolektiv připravuje svou 30. vodáckou sezónu.
Vodácké dovolené připravoval kolektiv vodáckých
průvodců již v  květnu roku 1990. Nejdříve pod
hlavičkou Klubu cestovatelů Burke. Vodácké a turi-
stické centrum HONZA, s. r. o., pro vás připravuje
vodácké zájezdy posledních 22 let.

Často se nás ptáte, jaký zájezd je právě pro vás
nejlepší. Zkušenější vodáci pak mohou vybírat ze
zájezdů na Salzu, Lofer, do Rumunska nebo na Bal-
kán na Barakách. Toužíte po změně a trošce adre-
nalinu? Vyberte si zájezd Krasové řeky Chorvatska
nebo Slunnou Itálii. Chcete nenáročný letní zájezd?
Vyberte si Francii, je tam teplo a vlídné řeky. Rádi
poznáváte nové země? Pak můžete jet na rodinnou
vodáckou dovolenou do Bosny. Mezi lehčí čistě vo-
dácké zájezdy patří Slovinské řeky s kanoí, Koruta-
ny, Národní parky Brdy a Dravy a další.

Martin Janda 
Ředitel Vodáckého 
a turistického centra 
HONZA, s. r. o.

Barbora Kraumanová, 
vedoucí prodejny

Těšíme se na setkání v roce 2020

Úvod

Kurz začínajících průvodců 
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na divokou vodu
Požadujeme:
– minimálně 5 let praxe v oblasti vodní turistiky
– ovládání kajaku a nafukovací dvojmístné lodi 
    na vodě náročnosti WW3
– dobrá fyzická kondice
– komunikativní schopnosti
– aktivní znalost němčiny nebo angličtiny

vodní turiStiky
Pro tuzemské zájezdy požadujeme:
– nejméně 3 roky praxe v oblasti vodní turistiky
– dobrá fyzická kondice
– komunikativní schopnosti
Pro zahraniční zájezdy ještě: 
– aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
– do Francie znalost francouzštiny

Své životopisy zasílejte na e-mail:
janda@honza-centrum.cz do konce března
2020, abychom vás stihli pozvat na pohovor
před kurzem dne18. 4. 2020, kde budete
muset předvést své schopnosti a dovednosti
v akci. Bez úspěšné účasti na kurzu není možné
se zařadit mezi organizátory pro rok 2020.

Podmínky  pro přípravu  zájezdu na zakázku
Pokud si vyberete zájezd z našeho katalogu, můžeme vám jej připravit 

v termínu podle vašich potřeb. 

  doporučené rady:
Začněte jednat včas! Řada skupin má zájezd re-
zervovaný od roku 2019, i když první zálohu na
letní vodácké zájezdy skládají dle dohody nejpoz-
ději do začátku dubna 2020.

Vzdálené zájezdy do Francie, Itálie, Slovinska,
Rumunska v  sezóně (od 1.  7.  –15.  8.) jezdíme
klimatizovanými autobusy pro 49  osob. V tomto
případě připravujeme zájezdy na zakázku jen pro
větší skupiny, které mají 33 a více platících klientů
(35. účastník zdarma). Maximální obsazenost 
našich zájezdů je 40 klientů a dva průvodci,
aby zadní pětka sedadel byla vždy volná.

Na zakázku je možno připravit i zájezd menším 
autobusem – pro 24–26 osob. Obecně je zájezd 
menším autobusem o cca 20 % dražší než katalo-
gový zájezd pro velký autobus. Středních autobu-
sů je na trhu minimum a tak je nutné letní zájezdy 
objednávat již v únoru, nejpozději v březnu.

Pro nadcházející sezónu 2020 přijmeme  nové Průvodce

NEVÁHEJTE A PŘIJďTE MEZI NÁS!
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vysvětlivky
         vodní turistika

       běžná nenáročná turistika

          fotoalbum na www.honza-centrum.cz

         1. stupeň: pro každého

      2. stupeň: chce to již základní dovednosti
   
       3. stupeň: již byste měli v dané oblasti 
       něco umět, pro začátečníky je účast 
       nevhodná

   doprava autobusem     zapůjčení lodě, raftu 
   ubytování v kempu 
   ubytování v chatě nebo ubytovně

vysvětlivky

Prodejní kancelář 
Sluneční náměstí č. p. 2583/11, 158 00 Praha 5

Najdete nás:
Ze stanice metra „B“ Nové Butovice: 
Z metra vystoupíte směr Petržílkova ulice a Office 
park – Nové Butovice. Půjdete rovně pod most 
směrem Sluneční náměstí. Po pravé straně minete 
polikliniku. Přejdete přes silnici po lávce pro pěší 
a hned zahnete kolem rohu doprava.

Ze stanice metra „B“ Hůrka: 
Vystoupíte vpravo a půjdete cca 100 m směrem Nové 
Butovice. Po levé straně minete budovu radnice 
a hned za ní stojí modrobílý výškový dům. Projdete 
kolem kavárny a pobočky České spořitelny. Náš 
vchod se nachází hned za rohem.
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Marek Petruš
průvodce 25 let

Sláva Semorád
průvodce 24 let

Magda Řehořová
průvodkyně 22 let

Josef Chmelař
zvaný Méďa

průvodce 20 let

Miloslav Horák
zvaný Meloun

průvodce 19 let

Radek Gřešek
průvodce 19 let

Ondřej Lonský
průvodce 19 let

Heda Kotrbáčková
průvodkyně 18 let

Petra Syrovátková
průvodkyně 18 let

Honza Pohanka
průvodce 17 let

Maruška Vodičková
průvodkyně 16 let

Miloš Syrovátka
průvodce 14 let

Zdeněk Honzík
průvodce 13 let

Jarka Hasnedlová
průvodkyně 13 let

Věra Breiová
průvodce 13 let

Průvodci 

6
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Jan Toušek zvaný Had
průvodce 13 let

Dan Hasnedl
průvodce 12 let

Josef Bukovský
průvodce 11 let

Honza Kučera
zvaný Kůča

průvodce 10 let

Kristina Jiroušková
průvodce 7 let

Jan Řezník
průvodce 6 let

Daniel Baxa
průvodce 6 let

Jiří Toman
průvodce 6 let

Luboš Mrkva
průvodce 4 roky

Veronika Pražienková
průvodce 4 roky

Miroslav Pražienka
průvodce 4 roky

Michal Taufmann
průvodce 4 roky

Karel Stýblo
průvodce 4 roky

David Záluský
průvodce 3 roky

Tomáš Horejsek
průvodce 3 roky

Průvodci 

7
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem
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Severní
tříkombinace

       
                        ubytování v chatkách

 

Horní toky řek, které odvodňují Krkonoše a Jizer-
ské hory, se dají sjíždět pouze po jarním tání.
Labe pod Vrchlabím již není tak divoké, stejně 
tak i úsek Kamenice, kde řeky podle stavu vody 
dosahují náročnosti do WW2+. Na stabi-
lnějších Barakách zvládnou podobné úseky i 
středně zkušené posádky, které již zvládly ovlá-
dání lodi na rychle tekoucí vodě.

Číslo
zájezdu

Cena pro děti  
Termín zájezdu Základní cena do 15 let

v Kč

0021  8. 5. – 10. 5. 2 750,- 2 450,-

Program zájezdu:

1. Ráno odjezd z Prahy, sjezd Labe pod Vrchla-
bím (WW2+, cca 15 km),  ubytování a nocleh.
2. Sjezd horního toku Jizery z Ponikle (WW2, cca

17 km).
3. Sjezd kamenice z Jesenného do Jizery a po

Jizeře dojezd do Železného Brodu, návrat do
Prahy ve večerních hodinách.

Nástupní místa: Praha.

I letos nabízíme řadu tradičních a  oblí-
bených krátkodobých dovolených na 
vodě, nově také několik vodáckých zá-
jezdů vhodných i pro menší děti.

01   Jižní  
tříkombinace 

      ubytování v chatkách            
   

    
 

Vodácký zájezd na horní Otavu je možné usku-
tečnit jen na jaře nebo po velkých deštích, horní 
Vltavu můžeme jezdit pouze do konce května. 
Čeká nás Vltava, meandrující téměř nedotčenou 
krajinou mezi šumavskými loukami, které se prá-
vě probouzejí ze zimního spánku. Na zlatonosné 
Otavě si můžete užít divoký, zpěněný a peřejnatý 
tok, který se postupně směrem k  Sušici zklidňuje. 
Tuto vodáckou dovolenou doplňujeme zajíma-
vou, rychlou německou řekou Schwarzer Regen, 
která pramení na opačné straně Šumavy. Ubyto-
vání je po celou dobu na jednom místě.
 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0011  30. 4. – 3. 5. 2 750,- 2 400,-

0012  7. 5. –10. 5. 2 750,- 2 400,-

Program zájezdu:
1. Odpoledne odjezd z Prahy, ubytování a nocleh.
2. Přejezd do Německa, sjezd peřejnaté řeky

schwarzer regen (18 km, WW2) na druhé
straně Šumavy.

3. Sjezd vltavy z Borových Lad do Lenory (25 km).
4. Sjezd otavy z Rejštejna do Annína, dále pak

do sušice (16 km), návrat do Prahy do 20:00.
Poznámka: Na vodácký zájezd jsou plánovány ote-
vřené lodě Maku Vydra nebo Tukan. V případě
vyššího stavu vody na Otavě a Regenu si vyhra-
zujeme právo nahradit otevřené lodě dvoumíst-
nými nafukovacími loděmi. Klesne-li na Schwar-
zer Regenu hladina pod povolený limit pro sjezd
v úseku Regen–Teisnach, může být program
upraven podle aktuálního stavu vody.
Nástupní místa: Praha.
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

zájemce i opakovaně, krátký peřejnatý úsek 
(6 km, WW2–3).

3. Sjezd otavy z Čeňkovy pily do Annína, dále 
pak do Sušice (22 km), návrat do Prahy ve 
večerních hodinách.

Nástupní místa: Praha.

03  Vydra a Otava  
na Barakách    

                                                           horská chata                             
   

      
 
Povolením splouvání Vydry se nám otvírají nové 
možnosti pro vodácké sjezdy. Vydra je na horním 
toku do náročnosti WW3, stejně tak úsek Otavy 
z Čeňkovy pily. Vodácký zájezd je určen pro zku-
šenější vodáky na samovylévacích lodích.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč 

Cena pro děti
do 15 let

0031 24. 4. – 26. 4. 2 300,- 2 100,-

Pro skupinu 6 a více lodí

Program zájezdu:
1. V odpoledních hodinách odjezd z Prahy,

ubytování a nocleh.
2. Sjezd horního toku vydry do Antýglu, pro

Cena pro všechny tři vodácké zájezdy zahrnuje:     Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení lodí,
pádel, vest, přileb na kajaky, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování v chatkách (zájezd
<0031> je v horské chatě na 6–8 lůžkových pokojích) a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění
poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Nároky: Vodácký zájezd je při vyšším stavu vody až do náročnosti WW3 a je vhodný pro děti nad 12 let.
Upozornění: Za příplatek 300 Kč je možné si zapůjčit kajak. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, bude
Vám příplatek vrácen. Na tuto vodáckou dovolenou je vzhledem ke studené vodě nezbytné mít vlastní
nebo zapůjčený neopren (za příplatek 200 Kč je možné si jej objednat). Dále je možno si za příplatek 150 Kč
objednat zapůjčení vodácké bundy.
Poznámka: Na tyto vodácké zájezdy nepřijímáme cestovní smlouvu s dítětem na porcelánu!
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

05  Bóbr a Jizera    
 ubytování v chatkách        

   
      

Občas vzpomínám na naše začátky na Vltavě: 
panenská neprozkoumaná řeka, čistá voda, pár 
lodí, krásná krajina a klid. Bóbr je z Prahy stejně 
daleko jako Vltava a není tam ještě lodní průmysl 
jako na některých českých řekách. Ceny jsou zde 
přijatelné, voda čistá a krajina romantická, trošku 
jiná než u nás – jistě znáte pohádky s písčitými 
řekami proplétajícími se borovými lesy. Na cestě 
domů nás ještě čeká Jizera, kde nás trochu prověří 
jez v Malé Skále.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena
v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

 

Cena
dítěte na
porcelánu

0051 29. 5. – 31. 5. 2 350,- 2 200,- 1 650,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách,

přejezd do podhůří Jizerských hor, ubytování
v kempu.

2. Sjezd horního toku polského Bóbru (WW1, cca
17 km).

3. Sjezd řeky Jizery (cca 13 km), návrat do Prahy
ve večerních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Liberec.

04  Kwisa a Smědá    
ubytování v chatkách               

   
     

Pokud máte rádi panenskou přírodu a  prázdné 
řeky, pojeďte s námi na Kwisu a  Smědou. Před-
stavte si úzké, hodně meandrující říčky, kde je-
diným zvukem je ptačí zpěv a šplouchání pádla. 
Nenechte se však ukolébat tichem kolem, jinak 
skončíte v objetí vrbiček, které na vás i na těchto 
vlídných řekách čekají. 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena
v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0041 5. 6. – 7. 6.   2 350,- 2 100,- 1 650,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách,

přejezd do podhůří Jizerských hor, ubytování
v kempu.

2. Sjezd horního toku polské kwisy (WW1, cca 17 km).
3. Sjezd říčky Smědé (cca 15 km), návrat do Prahy

ve večerních hodinách.
Nástupní místa: Praha, Liberec.
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06  Tichá a Divoká  
Orlice    

                                                                 ubytování v chatkách      
  

  
     

 

Uzoučká říčka meandrující mezi loukami, poměr-
ně čistá voda s řadou peřejek a jízků. Řeka, která 
umí překvapit, nadchnout a zaujmout. Pokud víte, 
kde se najíst a kde nocovat, protože zde není zda-
leka takový servis jako na jiných, komerčně vyu-
žívanějších řekách, budete nadšeni přírodou, kli-
dem a pohodou. Ubytování máme v příjemných 
čtyřlůžkových chatkách.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena
v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0061 22. 5. – 24. 5. 2 350,- 2 100,- 1 650,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, pře-

jezd do Kostelce nad Orlicí, ubytování v kempu.
2. Sjezd cca 18 km divoké orlice na soutok

s Tichou Orlicí.
3. Ráno přejezd do Letohradu a sjezd tiché

orlice (cca 16 km vodácky nejzajímavějšího
úseku WW1), příjezd do Prahy po 20. hodině.

Nástupní místa: Praha, Hradec králové.

Cena pro všechny tři vodácké zájezdy zahrnuje:     Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení 
lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování v chatkách a služby průvodce 
na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného 
programu. 
Nároky: Jedná se o meandrující řeky, kde je dobré znát ovládání lodi, náročnost WW1. Vhodné pro děti 
nad 8 let. 
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07  Víkend na Otavě                                     
Stany                                       

      
   

Mnoho vodáků o ní mluví jako o nejkrásnější české 
řece. Otava má pro vodáky spoustu výhod. Úsek 
ze Sušice stále nabízí lákavé peřejky, na kterých už 
mnoho vodáků okusilo teplotu vody. Pod Sušicí na 
nás také shlíží majestátní zřícenina hradu Rabí. 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0071 12. 6. –14. 6. 2 150,- 1 990,- 1 650,-

0072 26. 6. – 28. 6. 2 150,- 1 990,- 1 650,-
 
Program zájezdu:
1. V odpoledních hodinách odjezd z Prahy, večer  

ubytování v kempu ve Velkých Hydčicích.
2. Ráno přejezd autobusem do Sušice a sjezd 

Otavy zpět do kempu.
3. Sjezd z Velkých Hydčic do katovic a odjezd do 

Prahy.
Nástupní místa: Praha, Strakonice.
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Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0081 19. 6. – 21. 6. 2 200,- 2 100,- 1 650,-

Program zájezdu:
1. V odpoledních hodinách odjezd autobusem

z Prahy a ubytování v kempu nad Větřní.
2. Přejezd do vyššího Brodu a sjezd vltavy přes

Rožmberk do kempu (25 km).
3. Sjezd vltavy z kempu do Českého krumlova

(12 km), sjezd krumlovských jezů, prohlídka
města a ukončení, návrat do Prahy ve
večerních hodinách.

Poznámka: Pro skupiny více než 20 osob je možno
zájezd zajistit s dopravou osobními auty. Sleva
na osobu činí 350,- Kč. V tomto případě cena
po slevě zahrnuje parkovné aut a nezbytnou
přepravu řidičů při převozu vozidel.

Nástupní místa: Praha, Písek.

08  Víkend na Vltavě 
z Vyššího Brodu    

                   Chatky                                         
  

      
 

Vltava – na horním toku úzká meandrující říčka 
protékající nejkrásnější částí Šumavského národ-
ního parku, pod Vyšším Brodem pak mnoho kilo-
metrů rychlejší vody.

Plavbu začínáme splutím náročnějšího jezu ve 
Vyšším Brodu, pokračujeme na Rožmberk, kde 
nás na ostrohu nad řekou zdraví stejnojmenný 
hrad. Zlatým vodáckým hřebem je plavba přes 
všechny jezy a peřeje, které nás provedou Českým 
Krumlovem a postarají se o vodácké veselí.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:      Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení 
lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, služby průvodce, ubytování je upřesněno u jed-
notlivých zájezdů. V případě údaje „chatky“ se jedná o čtyřlůžkové chatky, v případě zájezdu s údajem 
„stany“ se jedná o ubytování v kempu pod vlastním stanem. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty 
zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Náročnost do WW1–2, při vyšším stavu vody vyžadují dané řeky dostatečné znalosti. Vhodné pro 
děti od 8 let v doprovodu zkušeného vodáka. Tyto vodácké zájezdy nejsou vhodné pro začátečníky. 
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

10 Krajinou Oty Pavla  
na Berounce   

   
      

Řeka se pohodově vlní přes jezy a jízky údolím str-
mých skal, kolem zřícenin hradů Libštejn, Krašov 
a Týřov.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

 

Cena
dítěte na
porcelánu

0101 23. 5. – 24. 5. 1 450,- 1 250,- 950,-

Program zájezdu:
1. Ráno odjezd autobusem z Prahy, sjezd

Berounky z Liblína na Zvíkovec (cca 19 km)
přírodními parky Rakolusky a Třímanské skály,
Krašovský mlýn a zřícenina hradu Krašov.

2. Sjezd ze Zvíkovce do roztok u křivoklátu
(cca 18 km) v CHKO Křivoklátsko, zřícenina
hradu Týřov, muzeum Oty Pavla v Branově,
v odpoledních hodinách návrat do Prahy.

Nástupní místa: Praha, Beroun.

09  Horní Berounka
 

   
     

Pod Plzní se právě zrozená Berounka zařezává do 
opuštěné, na první pohled ospalé zalesněné kra-
jiny, kterou často probouzí k životu jen rozjařené 
výkřiky vodáků na řece. Přestože se i Berounka 
stává mezi začínajícími vodáky stále oblíbenější 
řekou, ještě pořád se dá na hladině v klidu rozjí-
mat bez čekání ve frontách na jezech.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0091 20. 6. – 21. 6. 1 450,- 1 250,- 950,-

Program zájezdu:
1. Ráno odjezd autobusem z Prahy, přejezd do

Plzně, sjezd Berounky k dolanskému mostu
(cca 14 km).

2. Sjezd od Dolanského mostu do Liblína (cca
22 km), prohlídka zříceniny Libštejn, v  odpo-
ledních hodinách návrat do Prahy.

Nástupní místa: Praha, Beroun.
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

12    Jarní Morava      
                             

   
      

 

V jarních měsících předpokládáme dostatek vody, 
to vám umožní na bílé zpěněné hladině, sledovat 
jarní probouzející se krajinu. Jízdu začneme v mís-
tech, kde se Morava mění z divokého horského 
potoka v romantickou čistou říčku s řadou peře-
jek a příjemně proudící vodou s náročností WW1. 
 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Ubytování

0121 15. 5. – 17. 5. 2 650,- 2 350,- chatky

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, příjezd

do rudy nad Moravou a ubytování.
2. Na rozjezd sjezd Moravy z Postřelmova (cca

17 km ).
3. Sjezd rychlejšího úseku Moravy pod Hanušo-

vicemi (cca 17 km WW1).
Poznámka: V případě vlastní dopravy sleva 450 Kč.
Nástupní místo: Praha, Hradec králové.

11  Víkend na Lužnici  
ze Suchdola  

   
    

 
Meandrující říčka – to je horní úsek Lužnice. V mís-
tě zvaném Rozvodí odbočujeme na Novou řeku, 
umělý tok nás ušetří prodírání Starou řekou, po-
nechanou vlastnímu rytmu se slepými rameny 
a bahnitými břehy.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0111 29. 5. – 31. 5. 2 300,- 1 990,- 1 650,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách,

ubytování na Majdaleně.
2. Ráno sjezd Lužnice ze Suchdola nad Lužnicí

a dojezd na Majdalenu (cca 12 km), horní tok
meandrující říčky.

3. Z Majdaleny na Rozvodí a jízda po nové řece
na Starý Hamr (cca 16 km), ve večerních ho-
dinách návrat do Prahy.

Nástupní místa: Praha, tábor.

Cena pro všechny čtyři vodácké zájezdy zahrnuje:      Dopravu autobusem s vlekem na lodě, za-
půjčení lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, služby průvodce na vodě, ubytování na
tábořišti (s výjimkou zájezdů <0121>, který je v chatkách). Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztrá-
ty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Nároky: Na Moravě a Lužnici jde o členitý terén, který předpokládá dostatečné znalosti v ovládání lodě. Tyto
vodácké zájezdy nejsou vhodné pro začátečníky, protože úzká koryta s množstvím vrbiček nedávají prostor
k učení. Berounka je naopak pro začátečníky ideální, na širším a přehledném toku je čas se potrénovat.
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

14 Enže a Steyr    
 Baraky                       

   
      

Akční víkend na nádherných rakouských řekách. 
Sjezd horního toku Enže (Enns) obtížnosti WW2–3. 
Přírodní kaskády, vlny a válečky rozpumpují váš 
adrenalin! Pokud vám to vodní živel dovolí, může-
te se kochat výhledem na třítisícový Hoher Dach-
stein na jedné straně a pohoří Niedere Tauern na 
straně druhé. Příjemný odpočinek po náročném 
dni nám poskytne útulný kemp u jezera Putterer. 
Druhý den vás čeká Steyr. Pokud vás Enže necha-
la v klidu, Steyr to určitě napraví. Nasednete pod 
vodopádem Stromboding a vrhnete se přímo do 
peřejí, dál pak projíždíte množstvím technických 
pasáží se zvučnými názvy jako Velký a Malý Mag-
neťák nebo Autobus.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0141 5. 6. – 7. 6. 3 050,- 2 840,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v nočních hodinách, přejezd

do Rakouska.
2. Sjezd horního toku enže (WW2–3) v podhůří

Dachsteinu.
3. Na závěr sjezd řeky Steyr (do WW3) pod vodo-

pádem Stromboding, v odpoledních hodinách
odjezd domů, návrat do Prahy kolem 23:00.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

13  Salza – perla  
rakouských řek    

                                     Baraky                                      
   

     

Salza je bezpochyby jedna z nejkrásnějších řek 
Evropy, na niž od nás můžete vyrazit na skvělý vo-
dácký víkend, protože na startu jste autobusem za 
„pár“ hodin. Po romantickém rozjezdu soutěskou 
Presceni následují obtížnější a obtížnější úseky a na 
závěr prvního dne nádherná peřej přímo v kempu 
ve Wildalpenu. Druhý den vyrážíme vstříc několika 
soutěskám pod Wildalpenem, obtížnost stoupá až 
na WW3. Salzu jezdíme na nafukovacích samovy-
lévacích kánoích nebo na kajacích. Rozhodně je to 
řeka pro zkušenější vodáky.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0131 22. 5. – 24. 5. 3 290,- 2 840,-

0132 29. 5. – 31. 5. 3 290,- 2 940,-

0133 19. 6. – 21. 6. 3 290,- 2 940,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z  Prahy v odpoledních hodinách

a 2 noci v kempu.
2.–3. Dva dny jízdy na Salze (cca 16 km

soutěskou Presceni, úsek WW2) v nádherné
krajinné oblasti pohoří Hochschwab, dojezd
do Wildalpenu (cca 15 km, WW2–3), při nižším
stavu vody i náročnější úsek pod Wildalpenem
(WW3), v odpoledních hodinách odjezd,
návrat do Prahy před půlnocí.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.
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 I. Krátkodobé vodácké zájezdy – doprava autobusem

16  Schwarza a Erlauf                     
Baraky                                             

   
     

Jistě znáte Salzu, meku vodáckých zájezdů na 
divokou vodu. Schwarza a Erlauf jsou podobné 
menší horské říčky. Schwarza protéká malebným 
údolím, které je nedaleko od Vídně a  je turisty 
navštěvované i pro své horské štíty, poskytující 
podmínky pro vysokohorskou turistiku a horo-
lezectví. Čistá, modrozelená voda, která proté-
ká kaňonem vápencových stěn, je pak zdrojem 
pitné vody pro Vídeň. Náročnost dosahuje podle 
stavu vody v některých místech až WW3. Jedná 
se o zájezd pro zkušenější vodáky na nafukova-
cích samovylévacích lodích.  

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0161 5. 6. – 7. 6. 3 250,- 2 940,-

Program zájezdu:
1. Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, uby-

tování v kempu.
2. Dopoledne přejezd na Schwarzu, (WW 1–3),

úsek 12 km, překrásným sevřeným kaňonem
vápencových stěn, s průzračnou vodou.

3. Přejezd na erlauf, sjezd cca 12 km, spousta
míst s vracáky na učení, zajímavá plavba až do
samého konce, stejně jako Tibetský kamenný
skanzen se stovkou vysokých mohyl, příjezd
do Prahy v nočních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

15  Kössener Ache  
a Saalach    

                                 Baraky                                              
   

     

Lofer je velice známým vodáckým střediskem 
s  přírodní slalomovou tratí a pěkným kempem. 
Nedaleko kempu je i největší průchozí jeskyně 
světa Lamprechtshöhle a dvě masivní skalní prů-
rvy Seisenbergklamm a Vorderkaserklamm.
 Strávíme zde obě noci a odtud budeme na obě 
řeky vyjíždět. Řeky nejsou extrémně obtížné, vodác-
ký zájezd je vhodný i pro vodáky, kteří mají základní 
zkušenosti s divokou vodou. Náročnost WW1–3.  

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0151 12. 6. – 14. 6. 3 250,- 2 940,-

0152 26. 6. – 28. 6. 3 250, 2 940,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z  Prahy v odpoledních hodinách,

dojezd do kempu a ubytování.
2. Sjezd kössener ache do Německa (cca 26  km,

WW1–2), pěší výlet dle zájmu v okolí Loferu s vý-
hledy na některý z vrcholů Loferer Steinberge.

3. Sjezd Saalachu k hranici s Německem, úseky
do WW3, celkem cca 10 km. Příjezd do Prahy
v nočních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

Cena pro všechny čtyři vodácké zájezdy zahrnuje:     Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a do-
pravu lodí, pádel, vest a přileb, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné a služby průvodce na
vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Poznámka: Řeku sjíždíme na dvojmístných nafukovacích lodích. Účastníci na kajaku platí příplatek 400 Kč.
Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, bude Vám příplatek vrácen. Vlastní doprava sleva 550 Kč. Vhod-
né pro 2 a více aut. Cena nezahrnuje převoz řidičů pro auta.
Doporučení: Vzhledem ke studené vodě je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neopren. Zapůjčení neo-
prenových kamaší Rafter stojí 200 Kč na vodácký zájezd, součástí neoprenu nejsou neoprenové boty.
Dále je možno si za příplatek 150 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
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 II. Krátkodobé vodácké zájezdy – vlastní doprava

18  Tichá a Divoká Orlice    
 vlastní auto                      

   
      

Vyvážená kombinace Divoké a Tiché Orlice 
umožňuje strávit dvě noci v jednom kempu na 
břehu Tiché Orlice. Možnost vyjet vláčkem do 
Letohradu a po vodě dojet zpět ocení zejména 
děti a řidiči.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0181  5. 6. – 7. 6.   1 650,- 1 550,- 600,-

Program zájezdu:
1. Sraz v Ústí nad orlicí na tábořišti ve večerních

hodinách, ubytování účastníků.
2. Ráno vlakem přejezd do Letohradu a sjezd tiché

orlice (cca 16 km vodácky nejzajímavějšího
úseku WW1–2).

3. Přesun auty do Kostelce nad Orlicí a sjezd
divoké orlice (cca 18 km) na soutok s Tichou
Orlicí, převoz řidičů pro auta a ukončení vo-
dáckého zájezdu.

Náš tip: Podél Tiché Orlice vede hezky upravená
cyklostezka, pokud vlastníte in-line brusle, mů-
žete na nich druhý den ráno absolvovat cestu
do Letohradu.

17  Víkend na Sázavě    
 vlastní doprava       

  
   

Sázava je jednou z našich nejnavštěvovanějších řek 
právě pro svou členitost a měnící se náročnost. Na 
dolním toku je kamenité řečiště se značným spádem 
a řeka protéká několika překrásnými, většinou lesna-
tými údolími. Na klidných úsecích se setkáte s mno-
ha jezy, které jsou při dobrém stavu vody sjízdné, 
a tak vytvářejí ideální podmínky pro skotačení na 
vodě s náročností do WW2 a úseky do 20 km.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0171 23. 5. – 24. 5. 990,- 890,- 400,-

0172    13. 6. –  14. 6. 990,- 890,- 400,-

Program zájezdu:
1. Dopoledne sraz účastníků v Čerčanech, na roz-

jezd úsek z Čerčan do týnce nad Sázavou (cca
16 km), zřícenina Zbořený Kostelec.

2. Sjezd z Týnce do Pikovic (cca 16 km) a ukončení.
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 II. Krátkodobé vodácké zájezdy – vlastní doprava

20  Víkend na Ploučnici 
u Mimoně    

                                          vlastní auto                 
   

      

Ploučnice vás  rozhodně nenadchne peřejemi, 
sjízdnými jezy a hospůdkami u vody. Avšak pokud 
vás už otravují známé řeky s davy vodáků a láká 
liduprázdná divočina, je to ta pravá řeka pro vás.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena
v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0201 23. 5. – 24. 5. 990,- 850,- 400,-

Program zájezdu:
1. Ráno sraz v oblasti Mimoně, sjezd Ploučnice

cca 16 km.
2. Sjezd Ploučnice opuštěným údolím z Hradčan

(12 km) a ukončení.

19       Víkend na Ohři     

 vlastní doprava               
   

    
 
Okolí řeky Ohře má rozmanitý charakter. U Lokte 
vstupujeme působivým údolím do jedné z nejna-
vštěvovanějších oblastí Poohří. Tato krajina, zná-
má zejména peřejí Hubertus s cvičným terénem, 
se pomalu blíží řece, kterou kdysi táhli lososi.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0191 30. 5. – 31. 5. 1 290,- 990,- 400,-

Program zájezdu:
1. Dopoledne sraz účastníků v Lokti u nádraží,

sjezd Ohře do karlových varů (cca 18 km),
ubytování na tábořišti.

2. Sjezd Ohře do vojkovic (cca 21 km) a ukončení.

Cena pro všechny čtyři vodácké zájezdy zahrnuje:    Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti, 
převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození 
či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Méně náročná WW, není však vhodná pro úplné začátečníky z důvodu technicky náročnějších 
meandrů na obou Orlicích nebo vodnatějších úseků Ohře a Sázavy. 
Poznámka: Za osobní auto účtujeme příplatek 150 Kč, který zahrnuje parkovné a převoz řidiče pro auto dle 
programu. V zájezdu s poznámkou "vlastní auto" není vhodné využívat veřejnou dopravu.
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 II. Krátkodobé vodácké zájezdy – vlastní doprava

22  Víkend na Moravě   

 vlastní auto            
   

     
 

Projedeme se širokým Hornomoravským úvalem, 
kde přichází meandrující úseky Litovelského Pomo-
raví. Překvapí vás příjemně proudící čistý tok Mora-
vy, který vám poskytne pohodový vodácký zážitek.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0221 19. 6. – 21. 6. 1 590,- 1 450,- 600,-

Program zájezdu:
1. Sraz v kempu a ubytování.
2. Ráno přejezd auty do Postřelmova a sjezd 

Moravy do kempu (cca 17 km, ZWC). 
3. Sjezd Moravy do Litovle (cca 20 km).
Poznámka: Za osobní auto účtujeme příplatek
150 Kč, který zahrnuje parkovné a převoz řidiče
pro auto dle programu.

21  Otava  
vlastní doprava            

   
     

Otava ze Sušice kolem Rabí příjemně proudí. 
Tábořiště ve Velkých Hydčicích, které patří mezi 
útulná, klidnější vodácká místa, i možnost přesu-
nout se v sobotu ráno vláčkem do Sušice bez nut-
nosti použití aut – to všechno jsou veliké klady, 
pro které tuto dovolenou na vodě doporučujeme. 
Vodácký zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0211 12. 6. –14. 6. 1 390,- 1 290,- 600,-

0212     26. 6. – 28. 6. 1 390,- 1 290,- 600,-

Program zájezdu:
1. Večer sraz ve velkých Hydčicích na tábořišti

a ubytování účastníků.
2. Dopoledne přejezd skupiny vlakem do Sušice.

Sjezd otavy přes Rabí (zřícenina hradu) do
velkých Hydčic.

3. Dopoledne převoz aut do Katovic, návrat
řidičů, sjezd otavy přes Horažďovice, ukončení
sjezdu v katovicích v cca 15:30.

Poznámka: Za osobní auto účtujeme příplatek
150 Kč, který zahrnuje parkovné a převoz řidiče
pro auto dle programu.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:    Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, vest, doprovodné vozidlo 
a služby průvodce na vodě, ubytování na tábořišti a převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě. Cena zahrnu-
je i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. U zájezdů Otava je 
v ceně i jízdenka na vlak. V ceně není parkovné aut.
Nároky: Otava je méně náročná WW, ale není vhodná pro úplné začátečníky. Morava je vhodná pro rodiny s dět-
mi, jedná se o nenáročné splutí. 
Poznámka: U zájezdu s poznámkou „vlastní auto“ není vhodné využívat veřejnou dopravu.
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III. Vícedenní vodácké zájezdy – s průvodcem

Okolí Ohře má rozmanitý charakter. U Lokte vstu-
pujeme působivým údolím do jedné z nejnavště-
vovanějších oblastí Poohří. Krásy okolí jako jsou 
Svatošské skály, nebo peřeje Hubertus střídají i ne-
chvalně známé jezy  jako jsou Tuhnice a Radošov, 
zde je vždy dobré dbát zvýšené opatrnosti.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní  
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0231     16. 7. – 19. 7. 1 680,- 1 580,- 700,-

0241     16. 7. – 19. 7. 1 050,- 1 050,- 150,-

Program zájezdu:
1. Sraz v  11.00 v  kempu v  kynšperku nad ohří

a sjezd Ohře do Sokolova a ubytování (cca 15 km).
2. Sjezd Ohře ze Sokolova do Lokte (cca 13 km)

a ubytování v kempu.
3. Z  Lokte sjezd Ohře přes Svatošské skály do

karlových varů (cca 14 km) a ubytování.
4. Sjezd z Karlových Varů do kempu v radošově

(cca 17km).

rádi byste jeli na vodu a nemáte zkuše-
nosti, nebo je máte, ale nechce se vám 
akci organizovat? V  takových případech 
je dobré využít našich tuzemských zájezdů 
s průvodcem. Po celou dobu plavby vám 
bude k dispozici náš proškolený vodácký 
průvodce, který bude na řece zájezd orga-
nizovat. V případě bezpečného vodního 
stavu, si můžete, po domluvě s průvod-
cem, sjíždět jednotlivé denní úseky sami. 

23  Léto na Ohři  
 vlastní doprava           

   
     

24  Ohře  
 pouze doprovodné vozidlo  

   
     

Cena pro vodácký zájezd <0231> zahrnuje:    Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět
(půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany), zapůjčení jednoho barelu na loď,
zapůjčení vest pro děti, začátečníky a neplavce, průvodce na vodě, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na
vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni, ubytování v kempu a informační materiály.
Zájezd <0241> má v ceně zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět (půjčujeme rychlé dvojmíst-
né lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany), zapůjčení jednoho 40 l barelu na loď, dopravu osobních věcí
po dobu jízdy na vodě. Vesty jsou za příplatek 20 Kč/den. Pouze pro ucelené posádky.
Nároky: Jedná se o méně náročnou WW, řeka je široká, ale množství peřejek, dává tušit, že leckterý začátečník by
mohl okusit teplotu vody.
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III. Vícedenní vodácké zájezdy – s průvodcem

26  Léto na Otavě  
vlastní doprava            

   
     

Zlatonosná říčka Otava je řekou pro rekreační 
vodáky, kteří si chtějí občas udělat výlet do oko-
lí. Pod Sušicí maličko rozšíří své koryto, zpomalí 
a  stává se oblíbenou, nepříliš náročnou turistic-
kou řekou, i když množstvím svých jezů stále sli-
buje dostatečné vodácké vyžití. Teče podél tako-
vých jihočeských skvostů, jako je hrad Rabí, města 
Strakonice či Písek a obce Sudoměř nebo Putim.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0261    9. 7. – 12. 7. 1 780,- 1 680,- 700,-

0262    20. 8. – 23. 8. 1 680,- 1 550,- 700,-

Program zájezdu:
1. Sjezd ze Sušice přes rabí (zřícenina největšího

gotického hradu v Čechách) do Velkých Hydčic
(cca 14 km), možnost výletu na zříceninu Prácheň.

2. Sjezd velké Hydčice – Horažďovice – katovice
(cca 15 km), možnost výletu na slovanské hra-
diště Kněží hora.

3. Sjezd Otavy z Katovic do Štěkně (cca 16 km).
4. Ze Štěkně do Písku (cca 18,5 km) a ukončení.

25  Léto na Sázavě  
vlastní doprava            

Sázava je řekou trampů a vodáků, které sem přivá-
ží pověstný Posázavský Pacifik. Je známá spoustou 
jezů a ty sjízdné jsou zpestřením vodáckého zážit-
ku. Vyvrcholení představují peřejky pod Týncem 
nad Sázavou, které prověří sehranost posádek.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní  
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0251 30. 7. – 2. 8.   1 650,- 1 450,- 700,-

Program zájezdu:
1. Sjezd z ratají do Sázavy (cca 15 km), prohlídka

kláštera.
2. Sjezd ze Sázavy do Zlenic (cca 17 km),

zříceniny hradů Stará Dubá, Hláska.
3. Sjezd ze Zlenic do týnce nad Sázavou (cca

18 km), zřícenina Zbořený Kostelec.
4. Sjezd nejatraktivnějšího úseku, dojezd do

Pikovic (cca 16 km) a ukončení.
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III. Vícedenní vodácké zájezdy – s průvodcem

28  Léto na Vltavě   
vlastní doprava  

       
     

Vltava se postupně zařazuje mezi nejnavštěvova-
nější řeky v Evropě. Přináší to své klady, zkvalitňují 
se zde kempy a i další zázemí je na vyšší úrovni než 
na jiných řekách. Vodácky atraktivní řeka nabízí řadu 
památek a pamětihodností v okolí. Kdo tuhle řeku 
nejel, jako by ani nebyl vodákem. Velká návštěvnost 
má však v letním období i  své stinné stránky, jako 
jsou plné a rušné kempy nebo fronty na jezech.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

 

Cena
dítěte na
porcelánu

0281 25. 7. – 28. 7. 1 780,- 1 680,- 700,-

0282    13. 8. – 16. 8. 1 780,- 1 680,- 700,-

Program zájezdu:
1. Na poledne sraz ve vyšším Brodu (klášter,

poštovní muzeum), sjezd (cca 12 km) na
rožmberk (hrad a zámek).

2. Z Rožmberka do Českého krumlova (cca
21,5  km), prohlídka města (hrad a zámek,
koupání v bazénu).

3. Z Českého Krumlova na Zlatou korunu (cca
17 km).

4. Ze Zlaté Koruny přes dívčí kámen (zřícenina
hradu, keltské oppidum), dojezd do Boršova
(cca 20 km) a ukončení.

27  Léto na Berounce   

 vlastní doprava            
   

     
 

Široká a mírná řeka vzniká soutokem Radbuzy a Mže 
v Plzni. Nejsou zde žádné dravé peřeje, ale pohoda 
a klid, střídá se jeden hrad za druhým, většinou se 
pluje hlubokým údolím ve stínu lesa. Voda si klidně 
teče téměř nedotčenou krajinou, až se nechce věřit, 
že jsme v hustě obydlených středních Čechách.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti 

do 15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0271 6.8 – 9. 8. 1 590,- 1 490,- 700,-

Program zájezdu:
1. Na poledne sraz na tábořišti u Dolanského

mostu a sjezd Berounky do Plané (cca 12 km).
2. Z Plané do Liblína (cca 10,5 km), prohlídka

Libštejna.
3. Sjezd z Liblína na Zvíkovec (cca 20 km), zří-

cenina hradu Krašov.
4. Ze Zvíkovce do roztok u křivoklátu (cca

17 km), zřícenina hradu Týřov.

Cena pro všechny čtyři vodácké zájezdy zahrnuje:    Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, převoz osobních 
věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování na tábořištích, služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění 
poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Poznámka: Požadavky na konkrétní typy lodí: viz Všeobecné smluvní podmínky. Cena nezahrnuje vstupné 
do hradů a parkovné aut.    
Nároky: Tyto letní řeky jsou vhodné pro začátečníky i rodiny s dětmi, kromě Vltavy, kde jsou nutné pokročilé 
znalosti ovládání lodě.
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IV. Vícedenní vodácké zájezdy – bez průvodce

30   Otava  
pouze doprovodné vozidlo 

 
    

Pod Sušicí maličko rozšíří své koryto, zpomalí 
a  stává se oblíbenou, nepříliš náročnou turistic-
kou řekou, i když množstvím svých jezů stále sli-
buje dostatečné vodácké vyžití. Protéká podél 
tako vých jihočeských skvostů, jako jsou hrad Rabí, 
města Strakonice či Písek a obce Sudoměř nebo 
Putim.

Číslo zájezdu Termín zájezdu Cena za 
osobu v Kč

Cena dítěte
na porcelánu

0301           9. 7. – 12. 7. 1 090,- 100,-

0302 20. 8. – 23. 8. 1 050,- 100,-

Program zájezdu:
1. Sraz v 11:00 a sjezd ze Sušice přes Rabí

(zřícenina největšího gotického hradu v  Če-
chách) do velkých Hydčic (cca 15 km),
možnost výletu na zříceninu Prácheň.

2. Sjezd velké Hydčice – Horažďovice (barokní
zámek, zámecká zahrada) – katovice (cca
15 km).

3. Sjezd Otavy z katovic do Štěkně (cca 16 km).
4. Ze Štěkně do Písku (cca 19 km) a ukončení

v 15:00–16:00.

Řada z vás upřednostňuje pohodovou 
vodáckou dovolenou, kdy si jedete ve 
své skupince a nikdo vás na vodě ne-
organizuje, zároveň vám však vyhovuje 
jezdit v lodi bez bagáže. Nabídku v této 
kapitole by měly využívat zkušeněj-
ší posádky nebo skupinky, které mají 
ve svých řadách zkušenějšího vodáka, 
schopného organizovat váš sjezd. 

29 Sázava  
pouze doprovodné vozidlo   

 
    

Je řekou trampů a vodáků, které sem přiváží po-
věstný Posázavský pacifik. Je známá spoustou 
jezů a ty sjízdné jsou zpestřením vodáckého zá-
žitku. Vyvrcholením jsou hlavně peřejky pod Týn-
cem nad Sázavou, které prověří sehranost všech 
posádek.

Číslo zájezdu Termín zájezdu Cena za 
osobu v Kč

Cena dítěte na
porcelánu

0291 30. 7. – 2.8.  1 050,- 100,-

Program zájezdu:
1. Sraz v 10:00 a sjezd z Ratají do Sázavy (cca

15 km), prohlídka kláštera.
2. Sjezd ze Sázavy do Zlenic (cca 17km), zříceniny

hradů Stará Dubá, Hláska.
3. Sjezd ze Zlenic do týnce nad Sázavou (cca

18 km), zřícenina Zbořený Kostelec.
4. Sjezd nejatraktivnějšího úseku, dojezd do

Pikovic (cca 16 km) a ukončení 15:00–16:00.
Poznámka: Od počtu 12 lodí pro vás zajistíme stejný
zájezd za stejných podmínek i v jiných termínech,
pokud nám to kapacity umožní.
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IV. Vícedenní vodácké zájezdy – bez průvodce

32   Vltava  
pouze doprovodné vozidlo    

 
    

Řeka je vodácky atraktivní, kolem je řada pamá-
tek a pamětihodností. Kdo tuhle řeku nejel, jako 
by ani nebyl vodákem. Velká návštěvnost v letním 
období však má i své stinné stránky, jako jsou če-
kání na jezech a poměrně plné a rušné kempy.

Číslo zájezdu Termín zájezdu Cena za 
osobu v Kč

Cena dítěte
na porcelánu

0321 25. 7. – 28. 7. 1 090,- 100,-

0322        13. 8. – 16. 8. 1 050,- 100,-

Program zájezdu:
1. Ve 12:00 sraz ve vyšším Brodu na tábořišti,

(klášter, poštovní muzeum), sjezd (cca 12 km)
na rožmberk (hrad a zámek).

2. Z Rožmberka do Českého krumlova (cca
21,5  km), prohlídka města (hrad a zámek,
koupání v bazénu).

3. Z Českého Krumlova na Zlatou korunu (cca
17 km).

4. Ze Zlaté Koruny přes dívčí kámen (zřícenina
hradu, keltské oppidum), dojezd do Boršova
(cca 20 km) a ukončení 15:00–16:00.

Poznámka: Od počtu 12 lodí pro vás můžeme zajistit
stejný zájezd za stejných podmínek i v jiných ter-
mínech, pokud nám to kapacity umožní.

31  Berounka  
pouze doprovodné vozidlo  

 
    

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

Číslo zájezdu Termín zájezdu Cena za 
osobu v Kč

Cena dítěte
na porcelánu

0311 6.8. – 9. 8. 990,- 100,-

Program zájezdu:
1. V 12:00 sraz na tábořišti u Dolanského mostu

a sjezd Berounky do Plané (cca 12 km).
2. Z Plané do Liblína (cca 10,5 km), prohlídka

Libštejna.
3. Sjezd z Liblína na Zvíkovec (cca 20 km),

zřícenina hradu Krašov.
4. Ze Zvíkovce (cca 17 km), zřícenina hradu

Týřov do roztok u křivoklátu, ukončení
15:00–16:00.

Cena pro všechny čtyři vodácké zájezdy zahrnuje:   Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět 
(půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra a stabilnější třímístné Tukany), zapůjčení jednoho 50 l bare-
lu na loď, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni.
Cena nezahrnuje: Kempovné na tábořištích (vybereme od vás na místě zálohu 250 Kč na osobu a pak vám ji 
proti skutečným nákladům vyúčtujeme), 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.
Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: První den vydáváme lodě a přebíráme osobní věci nejdéle 
dvě 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 ostrahu osobních věcí nezajišťujeme. Poslední den se lodě vracejí 
mezi 15:00 a 16:00. na tyto vodácké výlety bereme pouze ucelené posádky.
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V. Vícedenní zahraniční vodácké zájezdy

v moři a prohlídka několika historických památek. 
Na říčce Hérault s půvabným okolím si na své přijdou 
zkušení vodáci i začátečníci. Dvoudenní sjezd řeky 
Tarn s  malebnými kamennými vesničkami je pak 
krásnou tečkou za jižní Francií, kterou jsem si tak oblí-
bila a vždy ji nerada opouštím. 

Spoluautorka zájezdu Nina Semorádová 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0331 30. 7. – 10. 8. 12 650,- 11 950,- 9 300,-

Program zájezdu:
1.–3. Odjezd z Prahy, nonstop do Francie, kaňon

řeky ardèche – dvoudenní sjezd s jedním
noclehem v kaňonu bez autobusu, po dojezdu
ubytování v kempu, večerní prohlídka města.

4.–5. Výstup na nejvyšší horu Provensálských Alp
– Mont ventoux (1912 m n. m.). Sjezd řeky
Gardon (cca 9 km) ke slavnému Pont du Gard,
prohlídka a koupání pod akvaduktem, večerní
prohlídka Avignonu.

6. Přejezd k pobřeží Středozemního moře,
Saintes-Maries-de-la-Mer (idylické město
u  moře, známé poutní místo), odpočinkový
den a koupání u moře, přejezd k řece Hérault
a ubytování v kempu.

7. Sjezd Héraultu v oblasti jižních svahů Cévennes
(cca 16 km, WW1), prohlídka „ďáblovy rokle“.

8.–9. Dva dny na řece tarn (celkem cca 40 km)
plné ryb, hezké koupání, skalnatá soutěska,
kamenné středověké vesničky – Sainte enimie
a další. Noční přejezd na Loue.

10.–11. Dva dny na řece Loue, pěší výlet (vývěr řeky
Loue, vodopády), sjezd řeky Loue (cca 14  km).

12. Ráno příjezd do Prahy.

33  Francie s kaňonem 
Tarn a Mont  

        Ventoux  
          plastové kánoe     

       
     

Kouzlo řek na jihu Francie vytváří členitá krajina se 
zvrásněnými horskými hřbety a  divokými skalní-
mi soutěskami. Obzvláště atraktivní jsou hluboké 
kaňony, nejznámější a nejnavštěvovanější řeka Ar-
dèche, řeka Gardon s antickým akvaduktem a ka-
menné vesničky na Tarnu. Po prosluněném dni pl-
ném koupání a radovánek na vodě se po večerech 
oddáváte odpočinku, jindy se necháte strhnout 
k tanci a zpěvu, letním nočním životem, typickým 
pro jih Francie. Vodácká náročnost jednotlivých 
řek se od sebe dost liší. Sjížděné francouzské řeky 
jsou technické, ale vlídné, sjet je zvládnou i lehce 
pokročilí začátečníci. Brát s sebou děti lze doporu-
čit jen těm zkušenějším. 
Proč se těším já…
V okamžiku, kdy na mě foukne místní teplý vítr a ucí-
tím vůni provensálských bylinek, vím, že jsem opět 
tady, v Provence. Zalije mě pocit uvolněnosti a opad-
ne všechen stres a spěch každodenního života. V ka-
ňonu řeky Ardèche obdivuji roztodivné skalnaté útva-
ry, koupu se v teplé řece, popíjím víno a přikusuji sýr, 
který jsem zakoupila na místním trhu. Odpočinek od 
pádlování přichází čtvrtý den, kdy vyrážíme na túru 
na nejvyšší horu tohoto kraje, Mont Ventoux. Tam 
už nás vítá parádní horský kemp s bazénem a vířiv-
kou, z něhož vyrážíme na příjemný výlet až na samý 
vrchol, odkud při dobré viditelnosti spatříme v dálce 
i Mont Blanc. Zvlněná krajina celé Provence nám 
najednou leží u nohou. Další dny se nabízí koupání 
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Program zájezdu:
1. V poledne odjezd z Prahy, přejezd do Francie.
2.–3. Dvoudenní sjezd 32 km dlouhého 

úseku světoznámé řeky ardèche (průjezd 
monumentálním skalním obloukem, koupání, 
noc na tábořišti v pohádkovém kaňonu bez 
autobusu). Po krátkém přejezdu autobusem 
a ubytování v kempu máte možnost večerní 
prohlídky osvětleného Pont du Gard.

4. Sjezd řeky Gardon (cca 9 km) ke slavnému 
Pont du Gard, prohlídka a koupání pod 
akvaduktem, prohlídka Avignonu.

5. Pobřeží Středozemního moře, Saintes-Maries-
de-la-Mer (idylické město u moře, známé 
poutní místo), deltou rhôny na kánoích 
národním parkem Camargues (cca 7 km).

6.–7. Dva dny na řece tarn (celkem cca 40 km) 
plné ryb, hezké koupání, skalnatá soutěska, 
kamenné středověké vesničky – Sainte enimie, 
noční přejezd na Loue.

8.–9. Dva dny na řece Loue, pěší výlety (vývěr řeky 
Loue, vodopády), sjezd řeky Loue (cca 14 km).

10. Ráno příjezd do Prahy.

34  Kaňony a řeky jižní 
Francie s kaňonem  

                    Tarn   
                        plastové kánoe      

       
     

Malebný prosluněný kaňon zapůsobí na srdce ka-
ždého účastníka stejně jako francouzské víno. Po 
dvou dnech a jednodenním odpočinku u moře se 
přesunete k vodácky nejatraktivnější řece Tarn, pra-
menící v centrálním masivu. Tato bystrá čistá říčka 
je částečně sevřená v kaňonu lemovaném maleb-
nými kamennými vesničkami, zejména druhý den 
se jedná o sjezd náročnosti do WW2 s množstvím 
příjemných peřejek. 
Spoluautorka zájezdu Jarka Hasnedlová 
o zájezdu napsala: 
Jak člověk projíždí jižní Francií a pozoruje poklid 
místních obyvatel, snadno na týden zapomene na 
starosti všedních dní. Slunečné dny jsou tu zaručeny 
během téměř celého léta. Řeky zde mají pro vodá-
ka příjemný charakter: ve všech případech se jedná 
o  řeky pohodové, s  dostatkem vody a bez velkých 
nároků na vodácké dovednosti. Proto lze tento zá-
jezd s klidným svědomím doporučit rodinám s dětmi 
a všem vyznavačům pohodové aktivní dovolené. Já 
osobně jsem si tento zájezd oblíbila, protože před-
stavuje příjemný mix všech zajímavostí, které může 
jižní Francie nabídnout, a přitom nijak neztrácí na 
svém pohodovém vodáckém charakteru. Vzhledem 
k tomu, že se ve většině kempů spí dvakrát, stany se 
staví jen čtyřikrát během celého pobytu.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0341     18. 7. – 27. 7. 10 650,- 9 350,- 8 950,-

0342     1. 8. – 10. 8. 10 650,- 9 350,- 8 950,-

Nástupní místa: Brno, Praha, Beroun, Plzeň. (Odjezd z Brna při 6 a více zájemcích, objednat je nutno nejpoz-
ději 30 dní před odjezdem).
Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:     Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopra-
vu lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, informační materiály, služby 
průvodce na vodě a zapůjčení jednoho padesátilitrového barelu na loď. Cena zahrnuje i pojištění poškoze-
ní či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Pohodová rodinná dovolená s několika pěšími výlety. Náročnější jsou noční přejezdy autobusem do 
Francie a zpět. Zájezd je vhodný pro děti nad 10 let se zkušeným vodákem.
Poznámka: Na sjezd používáme plastové otevřené lodě, nárokovat konkrétní typ lodi je možné pouze do 
30 dní před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky. 
Upozornění: Při dvoudenním sjezdu řeky Ardèche nedoprovází skupinu do kaňonu autobus a věci na jednu 
noc se vezou v lodích v zapůjčeném barelu (jeden 50 l na loď).
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ries-de-la-Mer. Kaňon Verdon – dominanta nejen 
tohoto zájezdu – patří k nejhlubším v Evropě a my si 
ho prohlédneme při pěší túře i z lodí  při jeho ústí do 
jezera Svatého Kříže. Zájezd končí vodáckou perlou 
Durance, která nabízí rychlejší svezení v bezpečné 
WW2 a tvoří tak vodácký vrchol zájezdu. 

Spoluautor zájezdu Magda Řehořová

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0351 14. 8. – 23. 8.  10 650,- 9 350,- 8 950,-

Program zájezdu:
1. V odpoledních hodinách (cca 13 hod) odjezd

z Prahy, nonstop přejezd do Francie.
2.–3. Dvoudenní sjezd pohodové, malebné čisté

řeky drôme, každý den cca 18 km.
4.–5. Přejezd a dvoudenní sjezd 32 km dlouhého

úseku světoznámé řeky ardèche (průjezd
monumentálním skalním obloukem, koupání,
noc na tábořišti v  pohádkovém kaňonu bez
autobusu).

6. Pobřeží Středozemního moře, Saintes-Maries-
de-la-Mer (idylické město u moře, známé
poutní místo), deltou rhôny na kánoích
národním parkem Camargues (cca 7 km).

7.–8. Dvoudenní návštěva v kaňonu verdon
(nejhlubší v Evropě), průchod prostupnou
částí kaňonu Verdon – Martelovou stezkou, pro
děti ježdění na lodích do ústí kaňonu, koupání
u jezera Sv. Kříže.

9. Sjezd řeky durance (turistický úsek jedné
z nejhezčích francouzských řek, WW2) v podhůří
francouzských Alp.

10.  V ranních hodinách příjezd do Prahy.
Nástupní místa:  Brno, Praha, Beroun, Plzeň.
(Odjezd z Brna při 6 a více zájemcích, objednat je
nutno nejpozději 30 dní před odjezdem).

35  Řeky Provence  
a kaňon Verdon  

                  plastové kánoe        
       

    
 
Začínat budete na průzračné Drôme s malebným 
okolím. Po odpočinku u moře se přesunete do vo-
ňavé Provence s monumentálním kaňonem Ver-
don, kde jsou připraveny pěší trasy jedné z nejza-
jímavějších turistických oblastí Francie. Na závěr 
zájezdu vyzkouší vaše vodácké umění divoká hor-
ská říčka Durance s náročností do WW2.
Proč se těším já…
Málokdo u nás ví, že ve Francii je sjíždění řady řek 
v Provence oblíbené podobně jako vodácká turistika 
u nás, i když s jinou poetikou. Začínáme na severní 
hranici Provence na živější říčce Drôme. Následuje 
kaňon řeky Ardèche, kde strávíme dva dny na kánoi 
i s bagáží a přespíme v bivaku v srdci kaňonu. Pak nás 
čeká odpočinkový den v oblasti Camargue u Středo-
zemního moře s prohlídkou městečka Saintes-Ma-

Cena pro vodácký zájezd zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, 
pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, informační materiály, služby průvodce 
na vodě a zapůjčení jednoho padesátilitrového barelu na loď. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty 
zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Výlet do kaňonu Verdon je náročnější pěší turistika, která není vhodná pro malé děti, sjezd řeky Du-
rance není vhodný pro začátečníky, jedná se o studenou ledovcovou říčku s náročností WW2. Náročnější jsou 
noční přejezdy autobusem do Francie a zpět. Zájezd je vhodný pro děti nad 12 let se zkušeným vodákem.
Poznámka: Na sjezd používáme plastové otevřené lodě, nárokovat konkrétní typ lodi je možné pouze do 30 dní 
před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky. 
Upozornění: Při dvoudenním sjezdu řeky Ardèche nedoprovází skupinu do kaňonu autobus a věci na jednu noc 
se vezou v lodích v zapůjčeném barelu (jeden 50 l na loď). 
Doporučení: Vzhledem ke studené vodě v řece Durance doporučujeme mít vlastní nebo zapůjčený neopren 
a vodáckou bundu. Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter stojí 400 Kč na vodácký zájezd, součástí neoprenu 
nejsou neoprenové boty. Dále je možno si za příplatek 200 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
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36 
 

Černá Hora
s kaňonem řeky Tary
Baraky

Hodně lidí sní o extrémních výtvorech přírody. Fasci-
nujícím zážitkem je návštěva kaňonu řeky Tara, který 
je nejhlubším v  Evropě a  jedním z  nejhlubších na 
světě. Přivítá vás Černá Hora, malá balkánská země, 
plná vysokých hor, zelených luk s koberci pestroba-
revných květin a hluboko zaříznutých kaňonů s prů-
zračnými řekami. Dvě z nich budeme mít možnost 
poznat při našem putování. Po rozjezdu na řece Lim, 
bystré a plné peřejek, navštívíme vápencový kaňon 
řeky Tara, který má průměrnou hloubku 1 100 m, 
a v některých místech je hluboký až 1 300 m. Bude-
me míjet skalní stěny, ve kterých se nachází velké 
množství jeskyní a vyvěraček. Podjedeme i unikátní 
most postavený v roce 1937, který Taru překlenuje. 
Zájezd svou náročností do WW3, podle stavu vody, 
je vhodný pro zkušenější vodáky, případně alespoň 
pro posádku se zkušeným zadákem. Řeka Tara je 
učiněným rájem, obdivovat můžete i 6 km dlouhý 
neosídlený kaňon, jehož dolní tok s křišťálově čistou 
vodou je sjízdný po celý rok.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena v Kč Cena pro děti
do 15 let

0361 3. 7. – 11. 7. 12 850,- 11 350,-

Program zájezdu:

1.–2. Odjezd z Prahy přes Maďarsko a Srbsko, do
Černé Hory, dojezd do kempu a ubytování.

Cena zahrnuje:      Dopravu busem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, vest a přileb.
Ubytování 5x v kempu , 1x ubytování ve čtyřlůžkovém bungalovu, poplatek na Taru (50 EUR/os), 
vstupné do NP Durmitor, informační materiály a služby průvodce na vodě.
Poznámka: Řeku sjíždíte na dvoumístných samovylévacích, nafukovacích lodích. Účastníci na kajaku za přípa-
tek 400 Kč. Cena nezahrnuje polopenzi v kaňonu Tary, kterou si je možno na místě přikoupit.
Doporučení: Vzhledem k náročnosti doporučujeme mít neopren a vodáckou bundu. Zapůjčení neopreno-
vých kamaší Rafter stojí na zájezd 450 Kč, součástí neoprenu nejsou neoprenové boty. Dále je možné si za
příplatek 200 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.

3.–4. Dvoudenní sjezd řeky řeky Lim, v podhůří 
Komovi (cca 15–17 km), náročnost WW1–WW3.

5. Výlet do pohoří  nP durmitor, s výhledy na štíty  
Černé Hory a Savin Kuk.

6.–8. Třídenní sjezd řeky tara (WW I–III), cca 
70ti kilometrový kaňon. Kaňon je zapsán na 
seznamu světového dědictví UNESCO. Pro větší 
pohodlí budeme nocovat všichni pod střechou, 
první noc v penzionu a druhou noc v chatkách. 
Do cíle dojíždíme již po řece Drině, naložení 
lodí a odjezd přes Srbsko a Maďarsko, noční 
přejezd.

9. Dojezd do Prahy v odpoledních hodinách.  
Nástupní místa: Praha, Brno.
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metrech nenechá nikoho příliš odpočívat, postupně 
však, jako by poznal únavu vodáků po dlouhém pu-
tování, zklidňuje svůj kvap a poskytuje čas k sledo-
vání vodopádů, skal a luk lemujících koryto. Hlad po 
kultuře může být ukojen prohlídkou antických vyko-
pávek v Aquillee. Milovníci moře mohou strávit celý 
den na pobřeží Jadranu. Všechny tyto zážitky potom 
nejlépe vstřebáte u  sklenky vína či charakteristické 
italské grappy. 

Spoluautor zájezdu Miloslav Horák zvaný Meloun 

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0371 2.8. – 9. 8.    7 950,- 7 650,- 6 950,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.–3. Sjezd drávy u Lienzu (řeka patří mezi snad-

nější rychlé vody). Další den jízda na dolním
toku Gailu (rychlejší turistická řeka protékající
jedním z nejkrásnějších korutanských údolí),
dvě noci v jednom kempu.

4.–5. Přejezd do Itálie, sjezd Felly, přítoku Taglia-
menta (atraktivní horská čistá říčka s několika
kaskádami), dojezd do kempu (dvě noci). Výlet
místním autobusem do Grada, koupání.

6. Sjezd Brenty (jeden z nejnavštěvovanějších
úseků italských řek).

7.  Sjezd řeky Möll (úsek rychlejší řeky pramenící
pod Grossglocknerem).

8.  Ranní příjezd do Prahy.
Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice. 

37   Na pobřeží slunné                   
Itálie 

      Baraky a Pálavy    
       

    

Zdatné vodáky zaujmou živější rakouské a italské 
řeky v nádherných alpských údolích. Bílá voda 
ledovcové Drávy je úžasný zážitek už na pohled, 
údolní uzoučká Fella dá ochutnat zase zcela jiný 
ráz podhorské krajiny. Snad každého potěší kou-
pání v čistých jezerech, které v dalším dni vymě-
níte za možnost ponořit se do slané vody Jader-
ského moře. 
Proč se těším já… 
Bílá Dráva překvapí svou vodnatostí a barvou ty-
pické ledovcové řeky. Na průzračném Gailu si vy-
chutnáte dlouhé úseky technických peřejek. Ve více 
než tři sta metrů širokém korytě vymodelovaném 
každoročním táním sněhu se jako smaragdová nit 
vine úzká Fella. Na závěr jistě každého uchvátí kou-
pání v tůni pod nedalekým vodopádem. Brenta a její 
křišťálová voda zasazená do zalesněného podhůří 
Dolomit, jež se na její hladině zrcadlí, potěší snad 
každého vodáka. Závěrečný Möll na prvních kilo-
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38  Pieninským parkem  
s kánoí

                                          
plastové kánoe                   

    
    

Řekneme-li polské řeky, každý vodák si představí 
peřejky Dunajce na slovensko-polských hranicích, 
členité údolí Pieninského národního parku, písčité 
břehy s borovými lesy nebo dlouhosáhlou rovina-
tou oblast celé země.  Spojením těchto polských 
řek a slovenské Oravy vznikl vyvážený, zajímavý 
zájezd s  náročností odpovídající průměrným vo-
dákům, zdatnější ho zvládnou i se staršími dětmi.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0381 17. 8. – 23. 8. 5 750,- 5 450,-

Program zájezdu:
1.–2. Ve večerních hodinách odjezd z Prahy,

přejezd na Slovensko, sjezd oravy podle stavu
vody (cca 15 km, náročnost WW1–2), večer
dojezd do kempu, ubytování 4 noci.

3. Sjezd Popradu na polském území před
soutokem s Dunajcem (cca 18 km, WW1–2 podle
stavu vody).

4. Vydáme se na pěší výlet do kopců Pieninského
národního parku, odkud se podíváme na
Pieninskou soutěsku z ptačí perspektivy.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a do-
pravu lodí, pádel a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, informační materiály
a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění
stanoveného programu.
Nároky: U Pieninského parku je to jízda na rychlejších řekách. V případě vyššího stavu vody na Popradu
a Dunajci až do WW2+. V Itálii a Rakousku jsou chladnější řeky s náročností do WW2. Zájezd je vhodný pro
děti nad 10 let se zkušeným vodákem.
Poznámka: Na sjezd používáme plastové otevřené lodě (zájezd č. 37 má Baraky a Pálavy. Na Pálavě sleva 200 Kč),
nárokovat konkrétní typ lodi je možné pouze do 30 dní před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky.

5.–6. Sjezd dunajce Pieninským parkem (cca 
22 km, až WW2+) podle stavu vody, úsek 
z Polska do Polska. Sjezd dunajce do soutoku 
s Popradem (cca 19 km, WW1–2).

7. Příjezd do Prahy v ranních hodinách.  
Nástupní místa: Praha, Brno.

Cena pro děti
do 15 let

0381 17. 8. – 23. 8. 5 750,- 5 450,-

Program zájezdu:
1.–2. Ve večerních hodinách odjezd z Prahy,

přejezd na Slovensko, sjezd oravy podle stavu
vody (cca 15 km, náročnost WW1–2), večer
dojezd do kempu, ubytování 4 noci.

3. Sjezd Popradu na polském území před
soutokem s Dunajcem (cca 18 km, WW1–2 podle
stavu vody).

4. Vydáme se na pěší výlet do kopců Pieninského
národního parku, odkud se podíváme na
Pieninskou soutěsku z ptačí perspektivy.
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Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách,
.....noční přejezd do Polska.
2. Dospávání ve Wasocz Gorny, sjezd Warty z
.....Wasocz Gorny— Bobrowniky (21 km),
.....ubytování na tábořišti Bobrowniky,
.....odpoledne procházka rezervací WEZE.
3. Sjezd Warty z Bobrowniky do Kamion
.....(cca 23 km), přejezd na tábořiště a
.....ubytování 4 noci na jednom místě.
4. Sjezd Liswarty z Dankowa do Zawady
..... (12km).
5. Volný den, možnost pěší turistiky v okolí
.....nebo koupání.
6. Sjezd Liswarty do Warty (16 km), úsek ze
.....Zawady do Wasocz Gorny, návrat zpět na
.....tábořiště.
7. - 8. Dvoudenní sjezd nejmalebnějšího
.....úseku.polské Pilici (WW1, cca 35 km),
.....písčité meandrující říčky, noc na vodáckém
.....tábořišti, druhý večer noční přejezd do
.....Prahy.
9. V brzkých ranních hodinách návrat do
.....Prahy.
Nástupní místa: Beroun, Praha.

39 
 

Warta a Liswarta
                                          plastové kánoe

Polské řeky jsou známé svými písčitými břehy, 
čistou vodou, která láká ke koupání a nízkým po-
čtem vodáků než u nás. Warta nenápadně teče 
rovinatou krajinou, občas se rozvětví do více ra-
men a prověří vaši volbu ideální proudnice. 

     Liswarta, levostranný přítok Warty je o poznání 
užší a malebnější říčkou, která ale při chvilce ne-
pozornosti může vytrestat koupelí pod větvemi 
stromů. Čtyři noci strávíme na jednom tábořišti 
na břehu Liswarty, kde oceníte ohniště s možnos-
tí grilování a kryté sezení v případě nepřízně po-
časí.  Nedaleko je restaurace a v obci samoob-
sluha, kde můžete pravidelně doplňovat svoje 
zásoby. Zájezd zakončíme na malebné Pilici. 
Jedná se o nenáročné sjezdy v náročností do 
WW1 s příjemně proudící čistou vodou a jsou 
vhodné i pro rodiče s dětmi.  

 

Číslo
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0391 4. 7. – 12. 7. 7650,- 7450,- 6950,-
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40
 

              Prázdniny v údolí
.... řeky Möll
                                        Baraky a Pálavy

Navštívíme Korutany, zelená údolí, roze-
klané štíty horských velikánů, na vodě
někdy lodě předhánějí cyklisty na
okolních cyklostezkách. Třetím rokem
cestujeme do útulného kempu v údolí ře-
ky Möll.
     Bydlíme po celou dobu na jednom
místě, pro nás neznamená dovolená na
vodě jen jen sjíždění řek. Nabízíme vyvá-
žený zájezd, kde si dovolenou můžete
užít hned několika způsoby. Zdatné vo-
dáky zaujmou živější rakouské řeky v
nádherných alpských údolích. Bílá voda
ledovcové Drávy je úžasný zážitek už na
pohled, úzký Möll či rychlý tok Enže na-
bídne zase spoustu vodácké zábavy, mi-
lým zpestřením  italská Fella.

Číslo
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0401 9. 8. – 16. 8. 7 550,- 7 350,- 6 550,-

1. Odjezd z Prahy v nočních hodinách,  
....přejezd do Rakouska.
2. Sjezd Enže, rychlejší turistická řeka
....protékající jedním z nejkrásnějších
....rakouských údolí, přejezd do kempu. Pět
....nocí v jednom kempu.
3. Sjezd Drávy nebo Gailu u Lienzu (řeky
....patří mezi snadnější rychlé vody).
4. Přejezd do Itálie, sjezd řeky Felly.
5. Volný den, možná turistika v okolí.

6.–7. Sjezd dvou úseků řeky Möll (úsek
....rychlejší řeky pramenící pod
....Grossglocknerem).
8. Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:      Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a 
dopra-vu lodí, pádel a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, informační materiály, 
služby organizátora zájezdu a zapůjčení padesátilitrového barelu na loď. Cena zahrnuje i pojištění po-
škození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Nároky: Oba zájezdy jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 10 let se zkušenými vodáky na lodi.
Poznámka: Zájezd <0391> sjíždí řeky na plastových kanoích, první noc je na tábořišti bez pitné vody.
Zájezd <0401>sjíždí řeky na Barakách a Pálavách. Na Pálavě sleva 200 Kč, nárokovat konkrétní typ lodi
je možné pouze do 30 dní před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky.
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Proč se těším já…
Dostaneme se až na území Hercegoviny, kde strá-
víme tři dny v příjemném kempu. V blízkém okolí 
sjedeme pohodové úseky řek, kterým se říká Sa-
fari Balkánu. Pádlování spojíme s koupáním na 
říčních plážích, návštěvou historického Mostaru či 
odpočinkem u moře. Území Bosny a Hercegoviny 
překvapí příjemnými hospůdkami s cenami přízni-
vějšími než v Chorvatsku. Pohostinnost lidí, bohatá 
historie s pestrou mozaikou kultury a architektury 
– to jsou jen některé z lákadel, které čekají na vás 
a vaše děti. 

Spoluautor zájezdu Radek Gřešek

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0411  18. 7. – 26. 7. 9 950,- 9 550,- 8 150,-

Program zájezdu:
1. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy, noční pře-

jezd přes Rakousko do Bosny.
2. Sjezd řeky uny pod městem Bihač (cca 15
....km WW1–2) – hezký, peřejnatý turistický
....úsek řeky.
3. Delší přejezd do Mostaru, prohlídka města

a ubytování v kempu (tři noci v jenom kempu).
4.–6. Krátký pěší výlet k  pramenům říčky Buny,

po obědě (nenáročná jízda do náročnosti WW1
cca 15 km) její sjezd na soutok s  Neretvou.
Sjezd romantické průzračné pralesní říčky
trebižat (WW1 cca 12 km), sjezd nenáročného
úseku neretvy pod Mostarem (cca 12 km
WW1), příjemně proudící průzračná voda,
možnost koupání. Přejezd do kempu k  moři
nedaleko Zadaru.

7.–9. Sjezd chorvatské řeky Zrmanja (pohádkový
kaňon, smaragdová voda průhledná do několika
metrů, nejvyšší 12 m vodopád). Odpočinkovým
dnem u moře se rozloučíme. Noční přejezd
a v dopoledních hodinách příjezd do Prahy.

Nástupní místa: Beroun, Praha, Brno.

41  Pohodové řeky  
Balkánu  

    Baraky a Pálavy                   
    

V Bosně jsme si nemohli nevšimnout vlídně tekou-
cí říčky Buny, vyvěrající ze skály nedaleko kempu,
v němž bydlíme, možnosti příjemné vyhlídkové
jízdy na svižně tekoucí, průzračné Neretvě a ro-
mantické pralesní říčce Trebižat nedaleko Mosta-
ru. V závěru zájezdu je pak osvědčená chorvat-
ská řeka Zrmanja. V Bosně jsou v  dnešní době 
čtyři kempy splňující evropské standardy, pro 
vás jsme zajistili dvě noci v jednom a tři noci 
v druhém z nich. Také díky tomu, že se nebude-
te každý den stěhovat na jiné nocležiště, je ten-
to zájezd vhodný pro rodiny s dětmi.

Cena pro vodácký zájezd zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí,
pádel a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, informační materiály, služby organizátora
zájezdu. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Nároky: Je to jízda na turistických řekách s řadou přírodních stupňů, doplněná o letní radovánky a koupání. Zá-
jezd je vhodný pro děti nad 10 let se zkušeným vodákem.
Poznámka: Na sjezd používáme nafukovací samovylévací lodě Baraky a Pálavy. Na Pálavě sleva 200 Kč,
nárokovat konkrétní typ lodi je možné pouze do 30 dní před odjezdem: viz Všeo-
becné smluvní podmínky. Autobus je k dispozici denně.
Cena nezahrnuje: Místní poplatky za sjezd řek (Zrmanja 12 EUR).
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42  Divoké řeky  
Balkánu  
Baraky                      

       
    

Na samovylévacích lodích budete mít možnost 
projet divukrásné kaňony s  četnými peřejkami 
a průzračnými tůněmi. Náročnost se pohybuje 
v  rozmezí WW2–3, proto je zájezd postaven pro 
zkušenější vodáky, popřípadě pro rodiny se starší-
mi dětmi. Po zajímavých a rychlých sjezdech jistě 
oceníte chvilku odpočinku u jezera i u moře nebo 
procházku po starobylém Mostaru.
Proč se těším já…
Mám rád menší skupiny a tento zájezd je plánován 
pouze na menší autobusy. Přestože Bosna a Herce-
govina byly válkou postiženy nejvíc, je příjemné, že 
se sem turisté opět vracejí. Vysoké vápencové hory, 
úzké soutěsky a  bizardní kaňony s čarovnými ře-
kami jsou velkým lákadlem. Budeme stanovat ve 
třech z pouhých čtyř kempů v Bosně, které odpoví-
dají evropskému standardu. V příjemných místních 
hospůdkách jsou ceny příznivější než v Chorvatsku. 
Pečená jagnjetina s pivem rychle zažene únavu 
a  přivede vás do snu o Vinnetouovi. Kouzelné řeky 
čekají na vodáky, kteří se nebojí s gumovými Baraka-
mi obtížnosti WW3, nejsou proto vhodné pro úplné 
začátečníky. Je třeba umět ovládat loď. Vychutnáte 
si nádherné řeky bez turistů, přívětivé lidi, pestré ves-
nice a města s bohatou historií a stopami mnoha 
kultur. Pokud jste ochotni vyměnit luxus za dobro-
družství, určitě nebudete litovat! 

Spoluautor zájezdu Radek Gřešek

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti do
15 let

0421 16. 8. – 24. 8. 10 950,- 10 450,-

Program zájezdu:
1. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy, noční pře-

jezd přes Rakousko , Slovinsko do Bosny.
2. Sjezd řeky uny pod městem Bihač ...(WW1–3).
3. Sjezd řeky vrbas (WW2–3), na níž se v minu-

lých letech konaly raftové závody meziná-
rodního kalibru vč. mistrovství Evropy.

4. Turistika nebo koupání v okolí turistického
města Jajce, v případě optimálního stavu sjezd
horního toku Vrbasu s místy WW3, dojezd do
kempu.

5. Sjezd kaňonu řeky neretvy (WW2–3),
jedné z  nejkrásnějších balkánských řek, od-
poledne přejezd do Mostaru a jeho večerní
prohlídka.

6. Volný den, návštěva pramene řeky Buny,
starobylý klášter, zřícenina hradu.

7. Sjezd trebižatu, pralesní řeky se stupni.
Přejezd do kempu u moře.

8.–9. Rozloučíme se splutím řeky Zrmanja
(pohádkový kaňon, smaragdová voda průhled-
ná do několika metrů, nejvyšší 12 m vodopád).
Noční přejezd a v dopoledních hodinách příjezd
do Prahy.

Nástupní místa: Beroun, Praha, Brno.

Cena pro vodácký zájezd zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení lodí, pádel, vest, 
přileb, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, služby organizátora na vodě. Cena zahrnuje 
i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Úseky řek jsou technicky zajímavé a ubíhají ve svižnějším tempu. To jistě ocení zkušenější vodáci s dob-
rodružnou povahou, zběhlí na divoké vodě, kterým pomohou samovylévací dvojmístné nafukovací lodě. 
Doporučení: Vzhledem ke studené vodě je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neopren a vodáckou bundu. 
Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter stojí 450 Kč na vodácký zájezd, součástí neoprenu nejsou neopre-
nové boty. Dále je možno si za příplatek 200 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
Cena nezahrnuje: Místní poplatky za sjezd řek (Zrmanja 12 EUR).
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Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0431  12. 7. – 20. 7.  7 950,- 7 650,- 6 950,-

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.–3. Dvoudenní sjezd řeky Möll (úsek rych-
....lejší řeky pramenící pod Grossglocknerem).
4. Sjezd Felly, přítoku Tagliamenta (atraktivní
....horská čistá říčka s několika kaskádami).
5.–7. Sjezd Sávy Dolinky a Bohinjky (podle

stavu vody), náročnost WW2, s větším
proudem a několika obtížnějšími zajímavý-
mi místy, odpočinkový den s možností výletu
do Bledu.

8. Sjezd Enže, rychlejší turistická řeka proté-
kající jedním z nejkrásnějších rakouských
údolí.

9. Dojezd do Prahy v ranních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Tábor, České Budějovice.

Rakousko a
Slovinsko43
Baraky a Pálavy

Navštívíte pět nejzajímavějších v dané oblasti.
Rychlý a peřejnatý Möl, na den si odskočíme
do Itálie na říčku Fellu, která si každoročně
vytváří nové řečiště po jarním tání, v druhé
půlce se přesuneme do Slovinska. Po celý zá-
jezd nocujeme pouze ve dvou kempech a s
výjimkou dvou nočních přejezdů na začátku a
na konci zájezdu vás nečekají žádné delší jíz-
dy autobusem, takže pokud jste zkušenější
vodák, můžete s sebou klidně vzít děti nad 10
let. I jim se jistě budou líbit rychlejší sjezdy řek
a možnost koupání.
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44  Rumunské řeky  
Baraky a Pálavy        

       
     

Desátým rokem navštěvujeme řeky, jejichž jména 
skalním vodákům znějí již známě – Crisul Repede, 
Viseu, Bistrita, Aries a další. Vybrali jsme zajímavé, 
tekoucí úseky řek do náročnosti WW2, s pěknými 
peřejkami a  rychlými úseky. Uvidíte města i ves-
ničky s kontrasty dřevěných roubenek vedle nově 
se rodící moderní výstavby. Až na dvě místa bude-
te nocovat v kempech s možností sprchy s teplou 
vodou, pět nocí strávíte v malebných, dřevěných 
dvojlůžkových chatkách. Zájezd se bude líbit těm, 
kdo mají rádi ještě nezalidněné rychlejší řeky 
a zvládnou náročnější turistiku.
Proč se těším já…
Zapomeňte na Rumunsko chudé, špinavé a  ne-
bezpečné, v  dnešní době to už z  velké části neplatí. 
Rumunsko se svou nádhernou přírodou je členem 
Evropské unie, a tak zde můžeme nalézt bohatě zá-
sobené supermarkety i vlídné restaurace a hospůdky. 
Čekají nás úseky dlouhé 20–30 km na rychle proudí-
cích řekách (hodně podobné Dunajci) o obtížnosti 
maximálně WW2, které zvládnou na Barakách i ro-
diče se zkušenými dětmi. Voda je většinou čistá, jen 
na březích můžeme nalézt výdobytky naší „plastové 

civilizace“. Spát budeme hlavně v kempech v menších 
chatkách, a ve stanech na tábořištích. Doufám, že na 
tento zájezd nalákám dostatek pohodových lidí, kteří 
se nebojí drobného nepohodlí. 

Spoluautor zájezdu Marek Petruš

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní 
cena v Kč

Cena pro 
děti do 
15 let

Cena
dítěte na
porcelánu

0441 31. 7. – 8.8. 9 450,- 8 950,- 8 150,-

Program zájezdu:
1.–2. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách,

sjezd říčky viseu (cca 20  km a více, WW1–2),
přejezd a nocleh v kempu.

3.–4. Sjezd řeky Bistrita aurie (cca 20 km, podle
stavu vody WW1–2), sjezd rychlejšího úseku
Bistrity (podle stavu vody 18–30 km, WW1–2),
přejezd a ubytování v chatkách v lázeňském
městečku.

5.–7. Sjezd jednoho ze dvou úseků řeky Mures
(WW1, cca 20 km), popřípadě přítoku Toplita
podle stavu vody, jeden den pěší výlet
v  okolí města Borsec, přejezd a sjezd říčky
aries (18 km, WW1), ubytování na tábořišti
u pohádkového kaňonu.

8.–9. Sjezd nejhezčího úseku světoznámé řeky
crisul repede vápencovým kaňonem (dva-
krát cca 20 km, WW1–2). Noční přejezd do
Prahy, příjezd v dopoledních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Brno.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:      Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení
a dopravu lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, informační materiály, služby orga-
nizátora na vodě, ubytování v kempu (z toho Rumunsko tři noci ve dvojlůžkových chatkách). Cena zahrnuje
i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Nároky: Je to jízda na rychlejších řekách, v případě vyššího stavu vody až do WW2+. Zájezd je vhodný pro
děti nad 10 let se zkušeným vodákem.
Poznámka: Na Pálavě sleva 400 Kč, nárokovat konkrétní typ lodi je možné pouze do 30 
dní před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky.
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V. Vícedenní zahraniční vodácké zájezdy

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, 

noční přejezd do Rakouska.
2. Sjezd drávy, odpolední výlet soutěskou.
3. Výlet autobusem do sedla k jezeru Weissensee 

a pěší sestup do údolí.
4. Sjezd dolního toku Gailu (úsek na dolním toku, 

rychlejší turistická řeka protékající jedním 
z nejkrásnějších korutanských údolí).

5. Sjezd řeky Möll (16 km, náročnost do WW2), 
vyhlídky na pohoří vyšší než 2 700 m, noční 
přejezd.

6. Dopolední příjezd do Prahy.
Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

45   Korutany   
 Baraky a Pálavy                   

      
  

Korutany: zelená údolí, rozeklané štíty horských 
velikánů, na vodě někdy lodě předhánějí cyklisty 
na okolních cyklostezkách. Vodnatá rychlá Drá-
-va, Gail a  Möll. Zkušenější vodák bude nadšen 
jízdou na Barace, ale i méně zdatní jedinci ocení 
její stabilitu. Celou dobu budete v  pohodlí bez 
stěhování bydlet v  jednom kempu, takže dobu 
po sjezdech řek můžete využívat buď k  odpo-
činku, nebo k  dalšímu aktivnímu sportování. 
Vodácká dobrodružství prostřídá jednodenní, 
krásná pěší túra při sestupu do údolí od jezera 
Weissensee.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0451 25. 8. – 30. 8. 5 850,- 5 400,-
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V. Vícedenní zahraniční vodácké zájezdy

46   Švýcarské  
delikatesy  
 Baraky                                       

      
 

 
Švýcarská čokoláda, švýcarský sýr, švýcarské víno aj. 
– to vše jsou delikátní záležitosti této krásné země. 
My nabízíme ještě jednu lahůdku, švýcarské řeky, 
kterých je zde nesčetné množství všech obtížnos-
tí. Vybrali jsme pro vás ty, které můžete zvládnout 
a přitom se kochat nádhernou horskou krajinou.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

 0461 16. 8. – 23. 8. 8 850,- 7 950,-

Program zájezdu:
1.–2. Odjezd ve odpoledních hodinách z Prahy,

noční přejezd přes Německo do Švýcarska.
Sjezd řeky vorderrhein, jedna ze dvou
hlavních zdrojnic Rýna (Rhein), (23,5 km
WW2–3 skrz tzv. „Grand Canyon“ Švýcarska), za
příznivého stavu s jejím přítokem Glennerem
WW2–3(4), ubytování v kempu.

3.–5. Sjezd řeky albula, ledovcová řeka protékající 
nádherným alpským údolím, vlévající se do 
Hinterrheinu. 5km WW2–3(4), přejezd do 
kempu v Engadinu, tři noci v  jednom kempu. 
Výlet do hor – výlet nádherně zatesaným 
kaňonem – pohoří Sesvenna Gruppe, výběr 
variant dle náročnosti. Sjezd švýcarské části 
innu u Scuolu 9 km WW2–WW3(4). 

6.–8. Přejezd do Rakouska, sjezd Sanny WW2 
–WW3(4). Výlet do hor – Ötztal nebo Pitztal, 
noční přejezd, příjezd do Prahy ranních 
hodinách.

Nástupní místa: Praha, Beroun, Plzeň.

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu 
lodí, pádel, vest a přileb (u Korutan pouze pro účastníky na kajaku), převoz osobních věcí po dobu jízdy na 
vodě, služby průvodce na vodě, kempovné. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného mate-
riálu při plnění stanoveného programu. 
Nároky: Je to jízda na rychlejších řekách, v případě vyššího stavu vody WW3, u Švýcarska s několika místy WW4. 
U Švýcarska mají průvodci výhradní právo vybírat optimální trasu dle aktuálního denního stavu řek. Zájezd je 
vhodný pro děti nad 12 let se zkušeným vodákem. 
Poznámka: Účastníci na kajaku platí příplatek 400 Kč. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, bude Vám 
příplatek vrácen. Na Korutany je možné si objednat se slevou 200,- Pálavu.
Doporučení: Vzhledem ke studené vodě je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neopren a vodáckou bundu. 
Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter stojí 400 Kč na vodácký zájezd, součástí neoprenu nejsou neoprenové 
boty. Dále je možno si za příplatek 200 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
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V. Vícedenní zahraniční vodácké zájezdy

Program zájezdu:
1. Odjezd odpoledne a noční přejezd do Polska 

k řece Brda.
2.–3. Přírodní rezervací řeky Brdy, dva dny údolím, 

lesy borovic a bříz; řečiště je místy kamenité, ale 
vždy průjezdné, včetně známé peřejky Pekielko 
(úseky cca 17 a 20 km), koupání, přejezd do 
Drawna.

4. Odpočinkový den v Drawienském národním 
parku a koupání v jezeře.

5.–6. Splutí drawy Drawienským NP (denní etapy 
19 a 20 km), noční přejezd.

7. Dopolední návrat do Prahy.
Nástupní místa: Praha, Hradec králové.

47  Národními parky 
Brdy a Drawy  
  plastové kánoe                   

     
  

Polské řeky zařazené do nabídky nejsou divoké, 
dosahují obtížnosti ZW-WW1. Stačí umět zastavit 
v rychlém proudu před napadanými stromy nebo 
jinou překážkou v řečišti.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0471 20. 7. – 26. 7. 6 850,- 6 550,-
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V. Vícedenní zahraniční vodácké zájezdy

Program zájezdu:
1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční 

přejezd do Rakouska.
2. Na rozjezd  sjezd Salzachu (cca 10 km WW1, 

při vyšším stavu vody do ww2+), prohlídka 
ledové jeskyně, přejezd do kempu a ubytování.

3.–6. Sjezd Saalachu do kempu (cca 24 km, 
WW1–2), sjezd kössener ache do Německa 
(cca 26 km, WW1–2), pěší výlet dle zájmu 
v  okolí Loferu či výstup na některý z vrcholů 
Loferer Steinberge, sjezd Saalachu k hranici 
s Německem, úseky WW3, celkem cca 10 km. 
Příjezd do Prahy v nočních hodinách.

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice.

48   Rychlé řeky  
okolí Loferu  
Baraky                                     

      
  

Kdo si chce užít trochu náročnější řeky, ale také 
poznat romanticky půvabný kus Rakouska a Ně-
mecka, určitě si vybere tento zájezd. Kolem krás-
ná příroda, v údolích svižné řeky s obtížností ma-
ximálně WW3 (když se na to budete cítit, můžete 
zkusit i úseky s obtížností WW4). Velkou výhodou 
je pobyt po celou dobu v jednom kempu. Na dvoj-
místných samovylévacích lodích jsou řeky vhod-
né pouze pro zkušenější vodáky, kteří již mají ně-
jakou zkušenost se sjezdem divoké vody.

Číslo 
zájezdu

Termín zájezdu Základní cena 
v Kč

Cena pro děti
do 15 let

0481 25. 8. – 30. 8. 6 550,- 6 300,-

Cena pro oba vodácké zájezdy zahrnuje:    Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu
lodí, pádel, vest a přileb (u Loferu), převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, služby průvodce na vodě,
kempovné. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného pro-
gramu. Zájezd <0471> má v ceně i poplatek za sjezd Drávy.
Nároky: U Loferu je to jízda na rychlejších řekách, v případě vyššího stavu vody WW3, u Brdy se jedná o mean-
drující řeky do WW1, kde náročnost zvedají padlé stromy. Zájezdy jsou vhodné pro děti nad 12 let se zkuše-
ným vodákem.
Poznámka: Na Loferu řeku sjíždíme na nafukovacích lodích, Brdu na plastových kanoích. Účastníci na kajaku
platí příplatek 400 Kč. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, bude Vám příplatek vrácen.
Doporučení: Vzhledem ke studené vodě na Loferu je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neopren a vodáckou
bundu. Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter stojí 400 Kč na vodácký zájezd, součástí neoprenu nejsou
neoprenové boty. Dále je možno si za příplatek 200 Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
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vi. nabídka vodáckých výletů pro školní kolektivy

– průvodcovská výbava pro pedagogy (vesta
s bezpečnostním popruhem, hopšňůra,
karabiny a házecí pytlík);

– zapůjčení stolů a laviček k ohni.

Cena nezahrnuje:
– doprovodné vozidlo pro převoz zavazadel

a materiálu po celou dobu výletu;
– vodáckého průvodce;
– dopravu osob;
– kempovné. (Ceny cca od 30 Kč/os a 30 Kč/stan

– bez skupinových, studentských či jiných slev.
Liší se dle kempů.)

Další služby:
– pomoc při plánování trasy – zdarma
– akreditovaný vodácký průvodce **

– 1 250,- Kč/den
– doprovodné vozidlo – 1 400,- Kč/den (včetně

parkovného v kempech)

Nabídka vodáckých 
výletů pro školní 
kolektivy 
 

Výhody využití nabídky pro školy:
– pojištění vodáckého vybavení proti poškození 

v ceně půjčovného
– na každých 10 studentů jeden pedagog zdarma
– pro všechny pedagogy z důvodu zvýšení 

bezpečnosti na vodě zapůjčení průvodcovské 
výbavy (vesta s bezpečnostním popruhem, 
hopšňůra, karabiny a házecí pytlík)

– doprovodná vozidla jsou nově vybavena  
lavičkami a stoly.

Cena zahrnuje:
– zapůjčení materiálu: lodí, pádel, vest a dvou 

barelů do každé lodě. Jedná se o kvalitní, obratné 
plastové lodě Maku Vydra. Na vyžádání je 
možno zapůjčit stabilnější třílavičkové lodě 
Maku Tukan. Lodě jsou vybavené koníčkovací 
šňůrou a houbičkou na vylévání;

– dopravu lodí a příslušného materiálu na místo 
začátku a z místa ukončení akce;

– pojištění vodáckého vybavení proti poškození;*
– slevy na stornopoplatky až 50 %;
– na každých 10 osob jeden pedagog zdarma;
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vi. nabídka vodáckých výletů pro školní kolektivy

Stornopodmínky pro školní výlety:
V případě, že nebude nájemní smlouva realizová-
na z viny nájemce, vrátí pronajímatel nájemci za-
placené zálohy snížené o uvedené částky: 
 Základní stornopoplatek 200,- Kč účtovaný 
v měsících květnu a září při změně či zrušení celé 
objednávky, nejpozději však den před odjezdem. 
V den odjezdu činí stornopoplatek 50 % z ceny za 
každého stornovaného účastníka. V průběhu vý-
letu, tedy v případě předčasného vrácení vybave-
ní, je stornopoplatek 100 %. 
 V měsíci červnu snížení přihlášených účastníků 
až na minimální počet, nejpozději však do 10 dnů 
před začátkem výletu bez stornopoplatků. Ve lhů-
tě kratší než 10 dnů před začátkem výletu bude 
účtován stornopoplatek 30 % z ceny za každého 
stornovaného účastníka. V  den zapůjčení nebo 
v případě předčasného vrácení vybavení činí stor-
nopoplatek 100 % ceny půjčovného. 
 Dosáhne-li stav vody v řece 1. stupně povod-
ňové aktivity, nebo klesne-li naopak pod hranici 
sjízdnosti, a nebude tedy možné výlet realizovat, 
lze jej přesunout na jinou řeku, případně na jiný 
termín, na němž se obě strany dohodnou. 

*Pojištění vybavení proti poškození v ceně  
všech školních vodáckých výletů 

Toto pojištění se vztahuje na neúmyslné poško-
zení lodě nebo vybavení (proražení plastové 
lodě, prasknutí lavičky, utržení ucha, běžné po-
škození pádel apod.)

Nevztahuje se na:
– krádež, ztrátu nebo úmyslné poškození  

(např. ohněm);
– škody vzniklé v úsecích, kde je splouvání 

zakázáno;
– škody vzniklé nerespektováním pokynů 

zaměstnanců půjčovny;
– poškození nafukovacích lodí a raftů.

**Akreditovaný vodácký průvodce: 
Zkušený vodácký průvodce splňující podmínky 
odborné způsobilosti pro průvodce na vodáckém 
zájezdu. U řek do náročnosti WW1 může jeden 
průvodce vést skupinu max. 15 lodí, u náročnosti 
vyšší max. 7 lodí.

Řeka / délka akce 1 den/osoba 2 dny/osoba 3 dny/osoba 4 dny/osoba 5 dní/osoba

Berounka  220,- 260,-
130,-/den

330,- 
110,-/den

400,- 
100,-/den

500,- 
100,-/den

Sázava 220,- 260,-
130,-/den

330,- 
110,-/den

400,- 
100,-/den

500,- 
100,-/den

vltava x x x 480,- 
120,-/den

600,- 
120,-/den

otava x x x 480,- 
120,-/den

600,- 
120,-/den

Lužnice x x x 480,- 
120,-/den

600,- 
120,-/den

ohře x x x 480,- 
120,-/den

600,- 
120,-/den

Ceny jsou stanovené  
pro školní výlety od pondělí 
do pátku v měsících květnu, 
červnu a září. 

Pro výlety zasahující do 
víkendu je cena smluvní. 

Tyto ceny platí pro skupiny 
minimálně 30 dětí na 
Vltavě, Otavě, Ohři, Lužnici; 
minimálně 16 dětí na 
Berounce a Sázavě.
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vii. individuální půjčování lodí

Poznámka: Při půjčování lodí a materiálu odpoledne (po 16:00) již neú-
čtujeme půjčovné na tento den. Lodě vydáváme v prodejně VaTC HON-
ZA, s. r. o., na Slunečním náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5. Podmínkou je 
včasné nahlášení (min. 3 dny). 

Druh poskytované služby 1 den 2–3   
dny

4          
a více 

dní

Zapůjčení lodí

Nafukovací loď Pálava 380 + pumpa 400,- 260,- 220,-

Nafukovací loď Baraka + pumpa 450,- 300,- 250,-

Raft Colorado 450 + pumpa 760,- 650,- 600,-

Zapůjčení materiálu                                                        *platí při současném zapůjčení lodí

Pádlo na kánoi 60,-/30,-* 40,-/20,-* 20,-/10,-*

Vesta UNI (na běžnou turistiku do WW2) 100,-/50,-* 60,-/30,-* 40,-/20,-*

Vesta Extrém (zvýšený výtlak, vysoce odolná) 160,-/80,-* 80,-/40,-* 60,-/30,-*

Dětská vesta malá (6–8 let) 60,-/30,-* 40,-/20,-* 30,-/15,-*

Dětská vesta střední (8–12 let) 60,-/30,-* 40,-/20,-* 30,-/15,-*

Vesta na kajak 100,-/50,-* 60,-/30,-* 40,-/20,-*

Přilba (M, L, XL) 80,-/40,-* 60,-/30,-* 40,-/20,-*

Barel 50 l / lodní vak 80 l 60,-/30,-* 40,-/20,-* 20,-/10,-*

Pumpa 10 l dvoučinná 60,-/30,-* 40,-/20,-* 20,-/10,-*

Neoprenové kalhoty „Rafter“ vel. 42–60  150,-/100,-* 105,-/70,-* 90,-/60,-*

Vodácká bunda Hiko vel. S–XXL 105,-/70,-* 85,-/50,-* 60,-/30,-*

Další služby

Čekání doprovodného vozidla 2 000,- 1 500,- 1 400,-

Služby organizátora na vodě 2 000,- 1 500,- 1 400,-

Služby organizátora na vodě
v angličtině

2 400,- 2 300,- 2 200,-

Raft Colorado 450

Vesta pro děti  
6–12 let

Neoprén 
Rafter

Barel 
Lux

Vesta UNI

Pálava

Baraka



45

Zapůjčení, kauce:
Při zapůjčení požadujeme předložení dokladu to-
tožnosti. Zákazník podepíše smlouvu o zapůjčení 
a  potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a  ter-
mín vrácení. Půjčovné se platí předem. Zapůjčený 
materiál zákazník vrací nepoškozený, přiměřeně 
vyčištěný a vysušený. V  případě poškození nebo 
nadměrného znečištění zapůjčeného materiálu 
budou účtovány náklady na opravy a vyčištění 
(viz Půjčovní řád).
 V případě totálního poškození či ztráty zapůj-
čeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční 
kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého 
materiálu. 

Kauční poplatky nevybíráme.

uhrazení dodatečných nákladů převést práva a povinnosti ze 
smlouvy o zájezdu na jinou osobu.

– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě doložitelného zvýše-
ní nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to 
výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 
20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 
8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vy-
hradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, 
má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na 
slevu z ceny zájezdu.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstup-
ného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud 
došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu 
s  výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením 
poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na 
vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstup-
ného (storno poplatku) před zahájením zájezdu za výjimeč-
ných okolností, například vyskytnou-li se v místě určení cesty 
nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by moh-
ly zájezd ovlivnit.

– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od 
smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitel-
né odstupné (storno poplatek).

– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout 
jeho podstatné prvky v  souladu se smlouvou, je třeba zá-
kazníkovi nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších 
nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení 
odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby po-
skytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost 
podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu 
a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

– V  případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí slu-
žeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník 
právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

Stornopoplatky pro vodácké výlety 
a individuální půjčování: 
V  případě, že nebude nájemní smlouva realizo-
vána z  viny nájemce, vrátí pronajímatel nájemci 
zaplacené zálohy snížené o uvedené částky: Zá-
kladní stornopoplatek 200 Kč se účtuje v měsících 
dubnu, květnu, září a říjnu při změně/zrušení celé 
objednávky, nejpozději však den před započetím 
zápůjčky. V  měsících červnu, červenci a srpnu 
platí, že je-li objednávka měněna ve lhůtě krat-
ší než třicet dnů před započetím zápůjčky, činí 
stornopoplatek 20 % z  jejího půjčovného za ka-
ždou neodebranou loď a  totéž platí i  v  případě, 
že nájemce zkrátí výpůjční dobu. Ve lhůtě kratší 
než 10 dní před započetím zápůjčky činí storno-
poplatek 50  % půjčovného, v  den zapůjčení je 
stornopoplatek 100 % z ceny objednávky, stejně 
jako v případě předčasného vrácení vybavení. Při 
zapůjčení 10 a více lodí je 10 % neodebraných lodí 
bez stornopoplatku.

vodácké a turistické centrum HonZa, s. r. o., 
(dále jen VaTC HONZA, s. r. o.), zapsané u Krajského obchodní-
ho soudu v Praze, oddíl c, vložka 55840.
 Kombinace služeb cestovního ruchu, které jsou Vám na-
bízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který 
provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budou se na Vás proto vzta-
hovat veškerá práva EU týkající se zájezdů.
 Cestovní kancelář Vodácké a  turistické centrum HONZA, 
s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb 
zahrnutých do zájezdu.
 Cestovní kancelář Vodácké a  turistické centrum HONZA, 
s.r.o. IČO: 2562509, sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 
Stodůlky, 15 800, má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro 
případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na zá-
kladě které Vám budou vráceny uskutečněné platby, a pokud 
je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace 
v případě, že se cestovní kancelář ocitne v úpadku.

Základní práva zákazníka podle zákona 
č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku

– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny 
nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu někte-
rých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní 
prostředky, ubytování, stravování a další.

– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí 
všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo úda-
je o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří 
nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

– Zákazník může s  přiměřeným předstihem a  případně po 
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ve lhůtě 30 dní a kratší účtujeme za každého zrušeného 
účastníka základní stornopoplatek podle ceny zájezdu zvý-
šený o  2  % z  ceny poukazu zrušeného účastníka za každý 
započatý den; 
v den odjezdu činí stornopoplatek 100 % ceny zájezdu. Stor-
nování účastníka po pracovní době se počítá od nejbližšího 
pracovního dne kanceláře.

Zálohy

cena zájezdu
do  

1 000,- kč
1 001– 

10 000,- kč
nad  

10 001,- kč

Při uzavírání cestovní 
smlouvy do čtyřiceti 
dnů před odjezdem

celá 
částka *

30 % 
z celkové 

ceny

3 000,- Kč
za každého
účastníka

Při uzavírání cestovní 
smlouvy později

celá
částka celá částka celá částka

* Je-li u  zájezdu, jehož cena za jednoho účastníka je do
1 000 Kč, součet záloh za jednotlivé účastníky na jedné ces-
tovní smlouvě vyšší než 10 000 Kč, může být záloha při uza-
vírání cestovní smlouvy 30 % z  celkové částky. Doplatek ve
výši 100  % ceny zájezdu je nutné uhradit do 30 dnů před
odjezdem. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že
budete ze zájezdu vyřazeni. Neuhrazení doplatku nenahrazu-
je z vaší strany informaci o zrušení účasti na zájezdu.

Způsob úhrady zájezdu: Výše uhrazených záloh na zájezd
a  lhůty pro zaplacení doplatku jsou uvedeny v  potvrzení
o přijetí smlouvy na zájezd. Zálohy je možno uhradit ho-
tově nebo platební kartou v  kanceláři, složenkou nebo 
plateb-ním příkazem. Budete-li platit převodem nebo 
složenkou, je nutné uvádět vaše rodné číslo jako variabilní 
symbol. Jedete-li v  jednom kalendářním roce na více zá-
jezdů, je nutné uvádět u každé platby číslo zájezdu jako 
specifický symbol, jinak platbu nemůžeme identifikovat. 
V případě vodáckých výletů a půjčování lodí se platí záloha 
50 % předem a zbytek při převzetí materiálu.

Podmínky účasti: Podepsáním smlouvy na zájezd akceptuje-
te program a další podmínky účasti zveřejněné v katalogu 
„Cesty“ pro daný kalendářní rok a v podrobných informacích 
pro již přihlášené účastníky. Informace uvedené v katalogu 
„Cesty“ pro daný kalendářní rok jsou pro obě strany závazné.
 VaTC HONZA, s. r. o., poskytuje na jednotlivých zájezdech
služby průvodce. Průvodce zodpovídá za zajištění služeb uve-
dených u  jednotlivých zájezdů a podávání nezbytných infor-
mací pro bezpečný průběh zájezdu.
 Jednotliví účastníci se účastní zájezdu na vlastní nebezpe-
čí. Účastníci se zavazují řídit se organizačními pokyny průvodce
zájezdu. V opačném případě hradí účastník veškeré způsobené
škody.
 Účastník zájezdu se zavazuje, že se během zájezdu bude
chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňo-
val přírodu a okolní prostředí.
 V  místech, ve kterých je zákonem zakázáno provádět
průvodcovskou činnost jiným průvodcům než průvodcům
s místní licencí, průvodci VaTC Honza, s. r. o., mohou skupinu
doprovázet, v případě potřeby jednotlivým účastníkům pora-
dit nebo pomoci, ale neprovádějí průvodcovské služby.
 Je-li účastník zájezdu pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fy-
zický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má
průvodce právo vyloučit účastníka zájezdu z programu.

– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud 
se zákazník ocitne v obtížích.

– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, budou zákazníkovi 
vráceny veškeré uhrazené platby.

Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskyto-
vání zájezdu a  je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna 
repatriace zákazníka.
 Cestovní kancelář Vodácké a  turistické centrum HONZA, 
s.r.o. IČ: 2562509, sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 
Stodůlky, 15 800 si zajistila ochranu pro případ úpadku po-
jištěním u subjektu Uniqa pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 
136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, zastoupenou na základě 
plné moci společností FIDUCIA, s.r.o. se sídlem Hlavní 681/97, 
141 00 Praha 4, IČ 270 82 121, telefon +420 224 951 561, email 
fiducia@fiducia.cz.
 Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly 
služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře. Směrnice 
(EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem 
č. 159/1999 Sb. a § 2521 až 2549 a občanského zákoníku.

Způsob přihlášení: Můžete si vyřídit rezervaci, která platí 
deset dnů, nejdéle však do jednoho měsíce (u  víkendo-
vých akcí do dvou týdnů) před konáním zájezdu. Smlouvu 
na zájezd, která je ke stažení na www.honza-centrum.cz, 
je nutné doručit podepsanou, výhradně na tiskopise VaTC 
HONZA, s. r. o., a to poštou, faxem, naskenovanou e-mailem 
nebo osobně. Veškeré změny ve smlouvě na zájezd nebo 
voucheru řešte včas. Platným dokladem účastníků zájezdu 
je poukaz-voucher. Společně s  voucherem zákazník obdr-
ží i  podrobnější informace dostupné na našich stránkách. 
V případě, že chcete jiné nástupní místo než Prahu, je nutné 
to uvést v poznámkách „CK“ na smlouvě na zájezd. Změna 
nástupního místa ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem 
je možná pouze po předchozím odsouhlasení prodejní kan-
celáří.

Účastník zájezdu: Za účastníka zájezdu se považuje osoba 
uvedená na platném voucheru, který obdrží přihlašovatel 
zájezdu po zaplacení doplatku na daný zájezd. U  tuzem-
ských zájezdů si může přihlašovatel zájezdu bez předcho-
zího souhlasu VaTC HONZA, s. r. o., zajistit náhradníka za 
chybějícího účastníka zájezdu, pokud náhradník odpovídá 
věkem a  rozsahem dovedností pro daný zájezd. I  v  tomto 
případě však platí, že VaTC HONZA, s. r. o., nepřijme na zá-
jezd účastníka, který v minulosti opakovaně porušoval pod-
mínky účasti na zájezdu a narušoval tak bezpečnost a řádný 
chod akce. V  případě, že jste včas zaplatili doplatek zájez-
du a dosud nedostali voucher, telefonicky nás kontaktujte. 
Přihlašovatel zájezdu je povinen předat veškeré informace 
a  doklady související s  objednaným zájezdem jednotlivým 
účastníkům. V  ceně zájezdu má 1  účastník max. 20 kg za-
vazadel.

Stornopodmínky: Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast, vrá-
tíme vám zaplacené zálohy snížené o tyto částky:
ve lhůtě delší než 30 dní před odjezdem
– u zájezdů s cenou jednoho poukazu do 1 000 Kč činí základní 

stornopoplatek 100 Kč za každého zrušeného účastníka;
– u zájezdů s cenou jednoho poukazu od 1 001 do 5 000 Kč 

činí základní stornopoplatek 200 Kč za každého zrušeného 
účastníka;

– u  zájezdů s  cenou jednoho poukazu od 5 001 Kč činí 
základní stornopoplatek 300 Kč za každého zrušeného 
účastníka; 
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V krajním případě může organizátor vyloučit účastníka bez náhrady
z celého zájezdu, pokud účastník:
- hrubě ruší průběh zájezdu (opakovaně nedodržuje časový

harmonogram),
- opakovaně nerespektuje pokyny průvodce,
- svým chováním ohrožuje sebe nebo ostatní účastníky zájezdu,
- svévolně porušuje bezpečnostní zásady, provozní řád v auto-

buse, kempech, přírodních rezervacích nebo hotelích.

V těchto případech se vyloučení účastníka z programu nepo-
važuje za nenaplnění služeb ze strany VaTC HONZA, s. r. o. VaTC
HONZA, s. r. o., si navíc vyhrazuje i právo nepřijmout další ces-
tovní smlouvu takových účastníků.

Ceny zájezdů: VaTC HONZA, s. r. o., je oprávněno zvýšit cenu
zájezdu pouze v souladu s § 852c, zákona 159/1999 Sb. o ces-
tovním ruchu.

Dodržení programu: V programu zájezdu uvedeném v katalogu
„Cesty“ pro daný kalendářní rok zaručujeme návštěvu tučně
vytištěného místa. Výjimkami, kdy VaTC HONZA, s. r. o., neru-
čí za plné dodržení tučně vytištěného programu, jsou: živelní
pohromy, povodně, vážné onemocnění některého z účastníků
zájezdu nebo průvodce zájezdu a  další mimořádné případy.
Případné vícenáklady nezbytné pro zajištění bezpečnosti
účastníků, které vzniknou z  důvodu vyšší moci za mimořád-
ných situací, hradí zákazník. Místa netučně vytištěná jsou běž-
ně v programu, avšak program může být upraven, pozměněn
či nahrazen tak, aby se cesta dala s ohledem na aktuální situaci
stihnout.

Slevy a další zvýhodnění
A) Sleva skupinová: skupinu tvoří nejméně 4 společně

přihlášené osoby (lodě) na jedné smlouvě na zá-
jezd. Za pátého a každého dalšího účastníka (loď) na 
jedné smlouvě na zájezd náleží skupině sleva 5 % 
z  ceny jednoho poukazu.

B) Slevu 5 % z celkové ceny poukazu obdrží každý
účastník, který se přihlásí a uhradí příslušnou zálohu
do 10. února aktuálního roku.

C) Třicátý pátý  účastník na smlouvě na zájezd je 
zdarma. Do počtu účastníků na tuto slevu se ne-
počítají děti na porcelánu. Tento 35. účastník se ne-
počítá do skupinové slevy nebo minimálního počtu 
pro naplnění zájezdu na zakázku.

Zrušení zájezdu: Na zrušení zájezdu má VaTC HONZA, s. r. o.,
právo při nedostatečném počtu účastníků (do 20 účastní-
ků) a  při mimořádných okolnostech. Při zrušení zájezdu ze
strany VaTC HONZA, s. r. o., se klientovi vrací všechny jeho
prokázané platby v  plné výši. V  takovém případě je akci
možné zrušit v období 21 dní před odjezdem. Pouze u cest
s dobou trvání do 3 dnů mohou být zájezdy zrušeny 5 dní
před odjezdem.

Cestovní doklady: Každý účastník zájezdu do ciziny musí mít
platný občanský průkaz (do zemí EU), popřípadě cestovní pas
s min. platností ještě 90 dní po předpokládaném návratu zpět
do ČR. VaTC HONZA, s. r. o., neručí za problémy na hranicích
ani  při pobytu v zahraničí způsobené nepořádkem v dokla-
dech zákazníka.

Reklamační řád: Reklamace na poskytované služby je nut-
no uplatňovat písemnou formou nejlépe do patnácti dnů
po skončení zájezdu. Na reklamace pozdější než 90 dní od
ukončení zájezdu nebude brán zřetel. Po přezkoumání všech
podkladů obdrží zákazník do čtyř týdnů od podání reklamace
zprávu o tom, jak byla reklamace vyřízena.

všeobecné smluvní podmínky

Vysvětlivky: zadák – kormidelník na lodi, řídí loď, sedí na zadní se-
dačce, háček – osoba sedící na přední sedačce, ovládá příď lodě,
pohání loď vpřed, porcelán – třetí jezdec v lodi, pouze dítě pod
12 let, jedoucí na prostřední lavičce; na jednoho přihlášeného
dospělého účastníka může být přihlášen pouze jeden porcelán

Základní pravidla organizace zájezdů: Zastaví-li průvodce na první
lodi z jakýchkoliv důvodů, zastavují ostatní na nejbližším mož-
ném místě. Pokud tak účastník neučiní, popřípadě pokud se
oddělí od organizované skupiny a  sjíždí (u  pěších programů
jde) individuálně, nezodpovídá kancelář za jeho případné újmy
a  nevztahuje se na něj pojištění vodáckého materiálu proti
ztrátě a poškození. U zájezdů s průvodcem je zajištěna ostraha
věcí po dobu jízdy na vodě maximálně 1 hodinu po dojezdu
průvodce. U zájezdů s  individuálním sjezdem je ostraha věcí,
není-li výslovně řečeno jinak, zajištěna maximálně do 18:00.
 Bez druhého člena posádky do lodi se mohou přihlašovat
na vodácké cesty 2. stupně náročnosti pouze zkušenější zadáci
nebo méně zkušení háčci menší postavy. Bezpečně jezdit na
náročnějších řekách s nezkušeným háčkem (nad 70 kg) nemůže
ani náš průvodce. Na vodácké zájezdy 3. stupně náročnosti se
mohou bez druhého člena posádky lodi přihlašovat pouze
účastníci jedoucí na kajaku s platným certifikátem.
 U  tuzemských cest označených 1. a  2. stupněm
náročnosti vybavujeme vestami automaticky pouze děti
mladší 15  let. Na všech zahraničních cestách a  na tuzem-
ských akcích s náročností 3. stupně jsou vestami vybavováni
všichni účastníci; na těchto cestách je nošení vesty pro
všechny účastníky povinné.
 Typy lodí se přidělují až na akci. U  vícedenních sjezdů
mohou ucelené posádky požadovat konkrétní typ lodi za pří-
platek 50,- Kč, u zahraničních zájezdů je možno nárokovat typ
lodi zdarma. To se nevztahuje na lodě Samba 4,5, které vám
s ohledem na jejich neskladnost a snížení kapacity celého zá-
jezdu i na zahraniční zájezd půjčíme za příplatek 50 Kč/den.
Na jeden zájezd můžeme dát pouze 6 lodí tohoto typu. Kánoe
Samba 5,2, s ohledem na celkovou možnou délku soupravy,
na autobusové zájezdy nepůjčujeme. Konkrétní typ lodi po-
žadujte před uzavřením cestovní smlouvy, pokud je konkrétní
typ k dispozici, zaznamená vám VaTC HONZA, s. r. o., uznání
požadovaného typu lodi do požadavků na cestovní smlouvě.
 Přednost při výběru lodě na zájezdu mají účastníci s přihláše-
ným porcelánem a účastníci s provedenou rezervací konkrétního
typu lodi. Stabilnější lodě přidělujeme přednostně začátečníkům.
 U služeb spočívajících pouze v zapůjčení vybavení zodpoví-
dá účastník za svěřený materiál od jeho převzetí až do chvíle,
kdy mu pověřený pracovník písemně potvrdí jeho vrácení. Při
nedodržení podmínek pro vrácení se účastník vystavuje sank-
cím za pozdní vrácení materiálu. V  případě vzniklé škody na
zapůjčeném vybavení nemůže být ukončeno zapůjčení mate-
riálu do doby vzájemné dohody o výši a podmínkách likvidace
škody. Předání a  převzetí zapůjčeného vybavení se provádí
pouze písemnou formou.
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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
 pujcovna@honza-centrum.cz
 prodejna@honza-centrum.cz
galerie.honza-centrum.cz
www.honza-centrum.cz

PROVOZNí DOBA
Sezóna:  červen–srpen
po, st a pá:  10:00–12:00 a 13:00–18:00
út a čt:  do 19:00
Mimosezóna:  září–květen
po–pá:  10:00–12:00 a 13:00–18:00


