
Odemykání Lužnice 

27. 03. 2010 
 

Řeka: Lužnice 
Cena: 190,- Kč 

Tradiční splutí ze Suchdola nad Luţnicí na Pilař (10km) 

sraz: v sobotu 9.30hod na tábořišti v Suchdole nad Luţnicí. 

Cena zahrnuje: dopravu kánoe, místo na lodi (plastové kánoe typu Vydra), pádlo, plovací vestu a barel.   

Pro méně otuţilé je moţnost zapůjčení neoprenu, neo. bot a bundy za 150,-Kč  

Cena nezahrnuje: dopravu (doprava lze zajistit po předchozí domluvě 150,-Kč/osobu z loděnice ČB a zpět) 

Jarní Vltava 

17. 04. 2010 - 17. 05. 2010 
Místo: Borová Lada - Soumarský most 
Řeka: Vltava 
Cena: 290,- Kč 

Vychutnejte dobrodruţné splutí horního toku Vltavy na nafukovací kánoi (Barace, Orinocu nebo Pálavě) v nádherném 
úseku v srdci NP Šumava z Borové lady k Soumarskému mostu, které si můţete vychutnat jen z jara. 

Délka 13 Km, Obtíţnost WWI aţ WWII. 

sraz: v sobotu 10.00 h.u mostu v Borové Ladě. 

Cena zahrnuje: místo na lodi, pádlo, neoprenový komplet - neopren, boty, vodácká bunda, přilba, raftová vesta (uveďte 
svoji výšku, obvod pasu a velikost obuvi) a instruktora pro skupinu 

Cena nezahrnuje: dopravu (doprava lze zajistit po předchozí domluvě 150,-Kč/osobu z loděnice ČB a zpět) 

Malše 

24. 04. 2010 
 

Místo: Římov 
Řeka: Malše 

Vyuţijte moţnosti splout řeku Malši za vylepšeného vodního stavu.  
Malše je sjízdná pouze zjara nebo za větších dešťů, jinak se všude dře a ve dvou na lodi nemáte šasnci :-(  
Vyplouvá se z Římova od jezu a doplujete aţ k naší k loděnici.  

Délka cca 20 Km, Obtíţnost WW ZW aţ WWI. 

sraz: v sobotu 10.00 h. na louce u mostu v Římově 

Cena:  
kánoe - Vydra, Samba2, Pálava   240,- 
kánoe - Baraka, Orinoco, Samba3   280,- 
raft Colorado pro 4 osoby   500,- 
raft Colorado pro 6 osob   650,- 
(uvedená cena 120,- je orientační cena na osobu) 
 
Cena zahrnuje: doprava lodi, loď, pádla, barel, vesty  
 
Pro méně otuţilé je moţnost zapůjčení neoprenu, neo. bot a bundy za 150,-Kč 



Doprava: Pokud bude zájem, zařídíme dopravu i přímo z loděnice do Římova autobusem (cena 50,-Kč/osoba), auta 
tedy můţete nechat u nás a po doplutí si je vyzvednout. 

Raftová škola 
 

Řeka: Vltava - umělý slalomový kanál Č. Vrbné 
Cena: 500,- Kč 

Termín dle dohody. 
Za raftingem nemusíte jezdit daleko, protoţe jízdu divoké vodě na raftu je moţné vyzkoušet na umělém kanále v 
Českém Vrbném u Č. Budějovic . 

Program: 
teorie + praktická nauka jízdy na raftu,  
základy, pravidla a trénink na tekoucí vodě 
 
Cena zahrnuje: místo na raftu, pádlo, neoprenový komplet - neopren, boty, vodácká bunda, přilba, raftová 
vesta (uveďte svoji výšku, obvod pasu a velikost obuvi) a instruktora pro skupinu 
- cena je za cca 3 hodiny na vodě včetně instruktáţe na souši a přesunů 

(cena při min. počtu 4 osoby) 

Škola Hydrospeedu (riverboardingu) 
 

Místo: Umělý kanál Č. Vrbné. 
Řeka: Vltava 
Cena: 700,- Kč 

termín dle domluvy 

Za hydrospeedy nemusíte jezdit daleko, protoţe jízdu divoké vodě na hysdrospeedu je moţné vyzkoušet na umělém 
kanále v Českém Vrbném u Č. Budějovic . 

Program: 
teorie + praktická nauka jízdy na hydrospeedu,  
základy, pravidla a trénink na tekoucí vodě 
 
Cena zahrnuje: hydrospeed, ploutve, neoprenový komplet - neopren, boty, vodácká bunda, přilba, raftová vesta (uveďte 
svoji výšku, obvod pasu a velikost obuvi) a instruktora pro skupinu 
- cena je za cca 3  hodiny na vodě včetně instruktáţe na souši a přesunů 

(min. 2 osoby, max 5 osoob) 

WW IV pod Lipnem na Vltavě 

28. 08. 2010 
 

Místo: Lipno nad Vltavou - Loučovice 
Řeka: Vltava 
Cena: 550,- Kč 
 
Řeka: Vltava 
Cena: 550,- Kč 

Opravdový rafting na divoké vodě je moţné vyzkoušet 1 x do roka také na Vltavě pod Lipnem (v době konání 
mistrovství). 

Program: 
1. jízda: přes Kobylí hlavu, Ţelezňák a končí pod Prokopovou kaskádou je dlouhá cca 3 km a obtíţná WW III+.                 
                        
2 jízda: 1 jízda + přejezd přes rybník a splutí Loučovické kaskády kde Vaše raftovaní končí (celková délka úseku je 5 
km)  
 



Cena zahrnuje: místo na raftu, pádlo, neoprenový komplet - neopren, boty, vodácká bunda, přilba, raftová 
vesta (uveďte svoji výšku, obvod pasu a velikost obuvi), instruktora pro skupinu a dopravu během akce. 

Cena nezahrnuje: dopravu (dopravu lze zajistit po předchozí domluvě 100,-Kč/osobu z loděnice ČB a zpět) 
 
Půjčujeme také hydrospeedy, cena 490,- Kč 

 
 

WW IV pod Lipnem na Vltavě 

29. 08. 2010 
 

Řeka: Vltava 
Cena: 550,- Kč 

Opravdový rafting na divoké vodě je moţné vyzkoušet 1 x do roka také na Vltavě pod Lipnem (v době konání 
mistrovství). 

Program: 
1. jízda: přes Kobylí hlavu, Ţelezňák a končí pod Prokopovou kaskádou je dlouhá cca 3 km a obtíţná WW III+.                 
                        
2 jízda: 1 jízda + přejezd přes rybník a splutí Loučovické kaskády kde Vaše raftovaní končí (celková délka úseku je 5 
km)  
 
Cena zahrnuje: místo na raftu, pádlo, neoprenový komplet - neopren, boty, vodácká bunda, přilba, raftová 
vesta (uveďte svoji výšku, obvod pasu a velikost obuvi), instruktora pro skupinu a dopravu během akce. 

Cena nezahrnuje: dopravu (dopravu lze zajistit po předchozí domluvě 100,-Kč/osobu z loděnice ČB a zpět) 
 
Půjčujeme také hydrospeedy, cena 490,- Kč 

 


