
Kurz vodní turistiky 

12. - 17. června 2021, Vltava 
 

Kurz je určen pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, Sportovní 

management. Je realizován dle školního vzdělávacího plánu jako vodní putování na řece 

Vltavě v úseku Vyšší Brod – Boršov n. Vltavou. 

 

Výchovně - vzdělávací cíle kurzu 

 základy ovládání lodi (typy záběrů, náklony, přejezdy a nájezdy do proudu, způsoby překonávání 

jezů) 

 rozpoznání nebezpečí na tekoucí vodě 

 základy sebezáchrany a záchrany na tekoucí vodě, první pomoc 

 pravidla kempování 

 vaření v přírodě 

 poznávání kulturně-historických památek regionu 

 

Předpokládaná cena: záloha 1.700 Kč bude zahrnovat půjčovné lodí s příslušenstvím, ubytování 

v kempech a návštěvu kulturních zařízení; v ceně není zahrnuta doprava (asi 

100 Kč); na začátku kurzu budeme vybírat 400 Kč do společné pokladny na jídlo 

(večeře, svačiny, částečně snídaně). Konečná cena bude vyúčtována po ukončení 

kurzu. 

Pokyny pro platbu: na účet 6015-321910339/0800, spec. symbol 55521, var. symbol čtyřmístný kód 

žáka (uveden v Bakalářích a předán osobně) 

uhraďte zálohu 1.700 Kč nejpozději do 3. 6. 2021 

Odjezd: sobota, 12. 6. 2021 z vlakového nádraží Benešov; sraz v 9:15 u parkovacího domu 

Zavazadla: v rámci splouvání řeky bude mít každý účastník 50 litrový vodotěsný barel (musí se 

do něj vejít spacák, karimatka, náhradní oblečení, část stanu) 

Ubytování: ve vlastních stanech na veřejných tábořištích 



Strava: večer vždy společná večeře; snídaně a obědy individuální (potraviny bude možné 

zakoupit v místních obchodech, snídani bude možné uvařit na ohni, obědy zakoupit 

i během putování na řece - sušenky, případně návštěva restaurace, kiosku) 

Doklady a potvrzení: občanský průkaz, kartička pojištěnce 

 souhlas rodičů, prohlášení o zdravotním stavu, prohlášení o bezinfekčnosti 

 při odjezdu se budou žáci testovat na Covid-19 (podle aktuálních podmínek 

nařízených MŠMT) 

Vybavení na vodu: pevná šněrovací obuv do lodi (pozor – celý týden bude mokrá), případně 

neoprenové ponožky 

  

 plavky nebo rychleschnoucí oblečení do lodi, čepice nebo klobouk 

 karimatka, spacák 

 stan (do skupiny) 

 nůž, lžíce, ešus (plecháček), prádelní šňůra 

 láhev na vodu (1,5 litru), případně termoska 

 nepromokavá šusťákovka 

 obuv na břeh, pantofle 

 věci na převlečení, teplé spodní prádlo, zimní čepice (dle předpovědi) 

 baterka (čelovka) – stačí jedna do stanu 

 respirátory – na cestu a tam kde je to vyžadováno 

 hygienické potřeby, toaletní papír 

 prostředky proti trudomyslnosti (míček, hudební nástroj, karty) 

Léky: dle vlastní potřeby (odevzdat zdravotníkovi kurzu), náplast, opalovací krém, 

repelent 

Mobilní telefony, technika: doporučujeme nebrat s sebou na vodu mobilní telefony, rámus dělající 

elektronická zařízení apod. – hrozí nebezpečí poškození vodou, nebude k dispozici 

ani elektrická energie na dobíjení; v případě nouze lze využít telefon vedoucího 

kurzu 

Předpokládaný návrat: vlakové nádraží Benešov, čtvrtek 17. 6. 2021 v 17:48 

 

Případné dotazy: Mgr. Michal Švarc, vedoucí kurzu 

 michal.svarc@oaneveklov.cz 

 tel. 724 182 392 

mailto:michal.svarc@oaneveklov.cz

