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DALŠÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
VODÁCKÝCH CEST  

Vybavení: 
- Na vícedenní cesty potřebujete lehký, skladný a přiměřeně 

teplý spacák. V případě nocování pod stanem ještě 
karimatku a stan (lehký, rychle postavitelný, doporučujeme 
stany dvouvrstvé, uvnitř se nepotí a jsou odolnější i v dešti).  

- Na vaření: doporučujeme plynový vařič (bomby i vařiče 

můžete zakoupit v naší prodejně) a vybavení na vaření 
(příbor, zápalky, kempingové a jídelní nádobí, otvírák na 
konzervy), důležitá je i nádoba na vodu (stačí jedna PET 
láhev na osobu). 

- Oblečení: Nikdy nevíte, jak bude, proto si vezměte jak teplé 
bundy (oceníte je zejména večer), tak i případnou lehčí 
bundu. Oblečení na vodě se dost často špatně suší, proto si 
vezměte dostatečné zásoby na celou dobu pobytu. Dobré 
jsou i minimálně dvě mikiny. Na vodu používáme speciální 
vodáckou bundu. Můžete ji nahradit dobrou lehkou 
nepromokavou bundou (případně šusťákovou, která je 
schopná odrazit stříkající vodu). Můžete jezdit v plavkách 

nebo také v teplém oblečení v případě nepříznivého počasí. 
Oblečení by mělo být lehké, vzdušné a pohodlné, 
nezapomeňte pláštěnku.  

- Boty: Potřebujete nejméně dvoje boty. Boty do lodě (budou 
celou dobu mokré) a pevnější boty nad kotník s dobrou 
neklouzavou podrážkou (měly by být odolné proti vlhkosti i 
v mokré trávě). Do lodi používáme starší šněrovací boty, 
nejvhodnější jsou pochopitelně neoprenové botky.  

- Osobní lékárna: desinfekční prostředky, leukoplast, 
obinadlo, paralen, léky osobní a proti bolesti. 

- Doporučujeme také: baterku, ledvinku či pouzdro na 
peníze, hygienické potřeby, aj. Nosíte-li brýle, nezapomeňte 
si vzít gumičku na jejich zavěšení. Dobré je i malé vodotěsné 
zavazadlo. Muzikanti, přibalte své hudební nástroje! 

- Poznámka: Místo kalhot je v jarních měsících (květen, 
červen) na vodu nejvhodnější neopren. Nemáte-li vlastní, je 
takřka nezbytné si jej půjčit (pád do studené vody bez 
neoprenu je za určitých okolností nebezpečný) Máte-li 
půjčený neopren, doporučujeme pod něj nosit elastické 
tepláky a na tělo tričko, které je schopné odsávat pot. 

Protože jsou přepravní možnosti u turistických zájezdů omezené, 
není možné přepravovat všechna zavazadla jen podle uvážení 
účastníka zájezdu. Bez předchozího souhlasu, který musí být 
výslovně uveden na voucheru, není dovoleno si sebou na zájezd 
brát např.: kempinkový nábytek, vlastní barely, vlastní loď, sudy 
piva, nadměrné množství nápojů a další vybavení nesouvisející 

s programem zájezdu. Platí zákaz ukládat jakákoli zavazadla 
nebo suvenýry účastníků do přívěsu taženého autobusem. 
Maximální hmotnost zavazadel, která si můžete s sebou vzít na 
zájezd, činí u dospělého účastníka 20 kg, u dítěte 15 kg na 
osobu. Pokud máte vně batohu připevněnou karimatku, je lépe ji 
z důvodu skladnosti před uložením do zavazadlového prostoru 
vozidla sundat. Nevhodné jsou krosny s výztuhami. 

Požadované doklady: 
Po obdržení voucheru (může být při nástupu na zájezd 
kontrolován) si zkontrolujte, zda máte uvedena správně všechna 
jména účastníků, vaše požadavky, spolucestující a nástupní 
místo, pokud nastupujete na jiném místě než v Praze. V případě, 
že cestujete do zahraničí s cestovním pasem, nezapomeňte si 
zkontrolovat jeho platnost, která má být minimálně 6 měsíců ode 
dne přechodu českých hranic. 

Doprava: 
K dopravě autobusem se využívají téměř výhradně zájezdové 
autobusy Karosa. Karosa může být nahrazena bez předběžného 
upozornění zákazníka autobusem jiné značky. Budete sedět dle 
zasedacího pořádku, V zásadě jej sestavujeme podle věku – 
starší vpředu a mladší či skupinky vzadu, případně dle 
zdravotních požadavků. U krátkodobých cest neděláme 

zasedací pořádek v autobuse. Jsme si vědomi specifiky 
vodáckých zájezdů, přesto i zde platí přepravní řád. 
Upozorňujeme zejména na nutnost nesedat v mokrém oblečení 
na sedačky, nedávat mokré či špinavé věci do autobusu 
(v případě potřeby si vyžádejte u řidiče igelitový pytel), 
nenechávat při dojezdu mokré věci v autobuse, ale shromáždit je 
v případě potřeby ve vyhrazeném místě v kufru. Nenechávejte 
prosíme v kabině autobusu po dobu jízdy na vodě cennosti, 
umístěte je do zavazadlových prostorů (kufrů) autobusu. 
U cest, kde není v ceně doprava autobusem, přijíždí naše vozidlo 

na místo srazu podle pokynů v podrobných informacích 

k zájezdu. Pokud cena zahrnuje každodenní přepravu řidičů pro 
auta, odjíždí vozidlo se všemi řidiči najednou v čase určeném 
řidičem našeho vozidla. Účastníci přijíždějí podle svých 
časových možností, nejpozději však do času zahájení programu. 
U letních vícedenních cest, které mají první den sraz večer na 
tábořišti, je možný příjezd až druhý den ráno (doporučujeme 
toto nahlásit do kanceláře, abychom vám neujeli). 
Musíme však upozornit na to, že řidiči jsou placeni především za 
dopravu a mají právo, a vzhledem k odpovědnosti za vaše životy 
dokonce i povinnost, v době, kdy vás nebo vaše zavazadla 
nepřepravují, odpočívat. Proto během odpočinku bude autobus 
(auto) otevřen pouze určitou dobu – obvykle 1 hodinu po 

příjezdu do cíle a ráno 1 hodinu před odjezdem. Večer a v noci je 
autobus (auto) k dispozici výhradně řidiči. Výjimky jsou možné po 
dohodě s řidičem v případě vážného onemocnění.  

Pojištění a zodpovědnost za zapůjčený materiál: 
V ceně zájezdu (u zájezdů, kde cena zahrnuje organizátora na vodě) je 
pojištění v případě poškození nebo ztráty zapůjčeného vybavení. 
Podmínkou plnění tohoto pojištění je dodržování stanoveného 
programu. To neplatí v případě, kdy účastník neuposlechne pokynu 
organizátora, odloží na jiném než určeném místě vybavení nebo se 
svévolně vzdálí od skupiny.  
U zájezdů bez organizátora na vodě není v ceně pojištění 

zapůjčeného vybavení proti ztrátě a poškození, proto by byla 
případná náhrada škody uplatňována na Vás. Pokud večer po dojezdu 
na tábořiště (17,00 – 18,00) předáte zapůjčené vybavení 
organizátorovi (řidiči) v doprovodném vozidle, neručíte za něj, dokud 
si jej ráno nevyzvednete. Doporučujeme nenechávat nic bez dozoru, po 
příjezdu do kempu umístěte lodě dál na břeh otočené dnem vzhůru. 
Nenechávejte volně ležící lodě v okolí řeky, lepší je svázat k sobě více 
lodí, pádla a vesty je vhodné mít u sebe (např. ve stanu). Neseďte, 
prosíme, na vestách. Ničí se tím jejich vnitřní výplň a vesty mají 
posléze nedostatečný výtlak. 
Vodácké a turistické centrum HONZA nepojišťuje účastníky 

(zdravotní a úrazové pojištění) pro cesty do zahraničí ani pro ně 

pojištění nesjednává. Doporučujeme sjednat si před odjezdem vlastní 
zdravotní pojištění pro krytí nezbytných nákladů na poskytnutí 
zdravotní péče v zahraničí. 

Podmínky účasti: 
Informace uvedené v katalogu pro aktuální rok jsou pro obě strany 
závazné. Jednotliví účastníci se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí. 
Účastníci zájezdu se zavazují řídit Všeobecnými smluvními 
podmínkami uvedenými v katalogu Cesty pro daný kalendářní rok. 

Závěrem: 
Vybrali jste si zájezd s Vodáckým a turistickým centrem HONZA, s.r.o. 
Naším hlavním cílem je pohoda a snaha o zajištění maximálního 
bezpečí našich účastníků. Často se setkáváme se snahou účastníků na 
místě prosazovat i náročnější aktivity, které nebyly z bezpečnostních 
důvodů zahrnuty do programu. Chcete-li náročnější programy, 
využívejte některých jiných cestovních kanceláří. Naši organizátoři 
mají velmi přísné zákazy týkající se povolování obtížnějších aktivit, než 
bylo inzerováno v katalogu. Pohodu se snažíme vytvářet kvalitním 
výběrem organizátorů a řidičů a přípravou akcí. Je nám jasné, že ne 
vše se může vydařit. Vždy se však snažíme řešit vzniklé situace ve 
prospěch našich zákazníků. Na každém zájezdu trvá vždy jeden až dva 
dny, než se podaří z každého sklepat nervozitu ze zaměstnání, domova 
nebo z každodenního života. Máte-li na zájezdě potíže, problémy nebo 
připomínky, je nejlépe je hned sdělit našemu organizátorovi. Jsem 
přesvědčen, že se Vám bude snažit vyhovět, bude-li to jen trošku 
možné.  

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


