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Vodácký kurz - Vltava 

31.5. – 3.6. 2022 

Vltava a její úsek Vyšší Brod – Zlatá Koruna je asi nepopulárnější celoročně sjízdná vodácká 

destinace v Čechách. Díky této skutečnosti jsou místní vodácká tábořiště na velmi vysoké 

úrovni s uspokojivou četností i kapacitou. 

Kromě přírodních krás, pozorovatelných z paluby lodi, je možné vodácký kurz okořenit 

návštěvou různých památek, které okolí Vltavy nabízí. 

 

- s instruktory 31.5. 2022 v 8:00 hod. před vlak. nádražím 

Říčany 

 
- vlakem  

- odjezd 31.5. 2022 v 08:55 hod. z vlakového nádraží 

Říčany 

- návrat 3. 6. 2022: odjezd vlaku ze Zlaté Koruny v 17:09 hod, 

příjezd na vlakové nádraží Říčany ve 20:25 hod. 

 

- vodácká tábořiště na řece Vltavě 

- ve vlastních stanech minimálně po dvou  

 
- plná penze: snídaně formou švédského stolu, studený oběd, 

teplá večeře, pitný režim v kempu 

- vaření probíhá v polní kuchyni za asistence vybraných 

účastníků kurzu 

- strava začíná první den večeří a končí poslední den obědem + 

balíček 

- upozornění: v případě bezlepkové diety je potřeba, aby si 

účastník s sebou přivezl vlastní bezlepkové těstoviny, pečivo, 

sušenky 

 
- jedno malé příruční zavazadlo 

- jedno zavazadlo označené celým jménem žáka 

- jídlo a pití na první den 

- kartičku pojištěnce (stačí kopie) 

- vytištěnou, vyplněnou a v den odjezdu podepsanou 

bezinfekčnost 

- oblečení a obuv vhodné pro pobyt v přírodě a dle počasí 

- plavky a boty do vody (tzn. boty pevně držící na noze = 

tenisky, neoprénové; jako boty do vody jsou zakázány jsou 

kroksy, žabky, pantofle, holínky), případně neoprén 

- láhev na pití 

- nepromokavou bundu či pláštěnku 

- hygienické potřeby, ručník, mýdlo, opalovací krém/mléko 

- repelent proti komárům a klíšťatům 

- nutné osobní léky, baterka 

- respirátor FFP2 (pro případnou návštěvu zdravotnického 

zařízení) 
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- spací pytel, karimatku a oblečení vhodné pro spaní ve spacáku 

- stan (minimálně do dvojice) 

- sluneční brýle, kšiltovka nebo šátek na hlavu 

- jídelní soupravu (ešus + lžíce, případně příbor), nerozbitný 

hrníček, lahev na pití 

- ostatní věci dle vlastního uvážení 

- nedoporučujeme si s sebou brát cenné předměty (elektroniku, 

šperky atd.) 

 

- účastníci akce jsou pojištěni u Slavia pojišťovny (pojištění 

stornopoplatků s 20% spoluúčastí, trvalých následků úrazem, 

zavazadel a odpovědnosti za škodu), součástí tohoto pojištění 

není pojištění stornopoplatků 

- případné storno řeší Dana Machurková 727 845 046 

- Agentura Wenku s.r.o. má sjednané pojištění proti úpadku dle 

zákona č. 159/1999 Sb.  

- více o pojištění na www.wenku.cz/pojisteni 

- jak postupovat při řešení storna se dozvíte na 

www.wenku.cz/prakticke/pro-rodice  

Wenku se těší na všechny, kteří se nebojí nového, kteří chtějí spolupracovat a 

jsou ochotni ze sebe něco vydat pro poznání druhých. 
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