
44. let od vzniku kanoistického oddílu TJ Spartak Kovona Karviná 

 

VORY VLTAVA 2017 – 17. až 24.června 2017 
              
Program:  
17.6.2017 (sobota) 2017 - sraz a stavba vorů:  

kemp Pod Hrází Vyšší Brod, 
na pravém břehu řeky Vltavy, pod hrází vodního díla Lipno II. Parkování aut pro celou dobu akce 

v prostoru campu. 

19.6.2017 (pondělí) - zahájení plavby, dopoledne   

19.6. až 23.6.2017 plavba po Vltavě, sjíždění jezů, návštěva pamětihodností po cestě.  

Předpokládaná denní délka plavby cca 15 km (3,5 až 5 hod.). Ukončení plavby  dle stavu vody a   

počasí – Boršov (resp. Zlatá Koruna). 

23.6.2017(22.6.2017), po doplutí do posledního kempu, rozebrání vorů, táborák. 

24.6.2017 ukončení, odjezd v dopoledních hodinách 

 

Sjížděné  jezy: 1)Bílý mlýn pod Vyšším Brodem, 2)Horní mlýn Herbertov, 3)Dolní mlýn Rožumberk nad 

Vltavou, 4)Pečkovský mlýn Větřní, 5)Konopa U Papouščí skály, 6)Na Rechlích Č.Krumlov, 7)U Líry 

Č.Krumlov, 8)Mrázkův mlýn Č.Krumlov, 9)U Jelení lávky Č.Krumlov, 10)Zlatá Koruna, 11)Zátkův mlýn 

Boršov –nesjízdný. 

 

Ubytování-kempy: v Tee-pee, ve vlastních stanech nebo využitím ubytování, dle nabídky 

kempů.  

Přistání a kempování - v tabulce zeleně: 
Název Říční kilometr Orientační místo táboření 

Kemp Pod hrází Vyšší Brod 318.9  sraz, nocleh a táboření 17. až  19.6.2017, 

Tábořiště U tří veverek 312.6  

Kemp U Nojdy Rožmberk 307,0 táboření a nocleh 19.6./20.6- cca 11,9 km      

Kemp Branná 298.1  

Kemp Vltava 294,4  

Kemp Viking nebo 292,6 táboření a nocleh 20.6./21.6 – cca 14,4 km 

Autokemp Na pískárně 292.4  

Kemp Vltavan 286,2  

Kemp Nové Spolí Český Krumlov 285.0 táboření a nocleh 21.6./22.6. – cca 7,6 km 

Kemp - Krumlov 280.5  

Kemp U Kučerů , Zlatá Koruna nebo 268,6  

Kemp Koruna 268,5 táboření a nocleh 22.6./23.6 – cca 16,5 km,  

Tábořiště Dívčí Kámen 259.0  

Tábořiště Poslední štace - Boršov 249.6 
táboření a nocleh 23.6./24.6. – cca 16,5 km, 
táborák 

 

Doprava do místa srazu: Po vlastní ose nebo ČD – PHA,Č.Budějovice,přes Rybnik,Vyšší Brod . 

Vybavení: Oblečení pro letní dny a koupání, boty do vody, věci pro kempování, spacák – pozor 

v noci je kosa-tak něco teplého pro chladné večery, vodotěsný barel (1ks postačí pro 2 při troše 

skromnosti(POZOR, barely bez lodě nebo raftu vesměs nepůjčují !!!). Může být i  loďák. Svítilna 

čelovka.  Plovací vesta(u dětí podmínkou). Do vybavení přidejte pokrývku hlavy-apartní klobouček, 

repelent a krém na opalování. Nezapomeňte na dostatečný pitný režim. Pádla jsou pro všechny. 

Polystyrén na sedačky nekupujte zajistíme - každý dá navíc 35,- Kč..Vemte s sebou kleště či 

kombinačky na drátování šprušlí. 

Stravování: Z vlastních zásob nebo v bufetech kempů. 
 

 



 

Poplatky:  

 Orientační ceny za ubytovanou osobu cca 80-110 Kč/1 den, 1 stan 80 Kč/den, parkování 

os.auta 50-60 Kč/den, sprcha cca 5 min. 10 Kč – automat (vemte si více 10 Kč). Nabíjení 

mobilu 10Kč/1 ks. 

  Všimné(na náklady): 550 Kč/1 dospělí.+ kolek Božkov, dítě do 15 let 250 Kč. Bude 

vybíráno v místě odpichu.  

Bezpečnost: !!!!! Všichni účastníci se zúčastňují na VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ, děti pod 

patronací rodiče nebo s jejich vědomím-potvrzení !!!!! 

Plavidla: Bude provedena stavba 2 až 3 vorů, dle přihlášek. Případná půjčka 1 raftu pro 6 

osob – cca 1000 Kč/1 den + záloha.  
Předpokládané počasí: denní teploty 18 až 22 st.C, v noci mohou poklesnout až na +7 st.C.  

Kontaktní adresa: jirikalbac@seznam.cz; mobil; +420 731363150 (lépe SMS). 

Ostatní:  

 nabídka triček s motivem VOVL 2017 – 200,- Kč 

 nahlaste obratem svou účast a velikost trička 

 ti, co by se chtěli přijet podívat na kratší dobu,mají možnost využít stanování nebo si objednat 

ubytování v chatkách ve zmíněných kempech kromě Spolí Č.Krumlov. Tam možno využít 

kemp Vltavan. 

 písně na vodu a večerní posezení s kytarou, naučit se !!! Výběr cca 22 tramp.písní, pošlu -

verze 3. 

 brigáda na řezání šprušlí-volejte „Zuřivého kormidelníka“ na tel. 420 736768502 (cca 14 dní 

před VOVL). 

 

 

 

Ahoj. 

 

Admirál 

16.května 2017 
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