
ŠKOLNÍ VODÁCKÝ KURZ 

20. 5. – 22. 5. 2020 
Splutí české řeky Lužnice 

 

Organizační pokyny : 

- Doba trvání akce: 3 dny na vodě 

- Cena: 1.600,- Kč - v ceně je doprava tam i zpět; lodě, pádla, barely, plovací vesty; helmy; 
kempy; pojištění, v ceně není obsaženo stravování! 

 
Povinná výbava 

• pláštěnka 

• boty do vody - nejlépe tenisky - nějaké starší boty, které když se namočí tak vám nespadnou 
z nohy a voda z nich vyteče, raději ne sandály 

• 2x oblečení do lodi - kraťasy nejlépe pod kolena, tričko s krátkým rukávem (počítejte s tím, že 
se můžete namočit..) 

• něco na hlavu 

• teplejší oblečení pro nepříznivé počasí 

• plavky  

• stan (dle domluvy), teplý  spacák, karimatka 

• vaše léky 

• občanský průkaz, průkazka zdravotní pojišťovny 
 
Co se může hodit 

• hygienické potřeby 

• plynový či lihový vařič, nádobí, hrnek 

• lžíce 

• nůž, otvírák na konzervy 

• sluneční brýle 

• opalovací krém 

• baterka 

• igelitky, šňůrky, pytle na odpadky 
 
Pamatujte na to, že se musíte sbalit do barelu, který má přibližně 50 litrů. Máte-li batoh s konstrukcí, 
tak ji vytáhněte (pokud to jde). Lepší je velká taška, která se dá dobře složit. 
 
Pedagogický dozor:  
Ing. Jaroslav Ryjáček  
Mgr. Radovan Fogad 
 
Instruktoři: 
Ing. Jaroslav Ryjáček (Instruktor vodní turistiky do WW II) 
Instruktor půjčovny lodí Jokota 
 
 
Bližší informace a závazné přihlášky: 

Ing. Jaroslav Ryjáček – kabinet číslo 18, ryjacek@skolajarov.cz 
  



 

PROGRAM KURZU 
 
 
 
1. den - ODJEZD 

- 7:31h - odjezd z Prahy vlakem do Soběslavi 
- sraz hlavní nádraží v 7:00 u pokladen 

 
1. den (18,3 km; 4 jezy) 

- první úsek – Soběslav - Sezimovo Ústí 
- začátek pod jezem Steiniger 
- technika ovládání kánoe 
- technika sjíždění jezů 
- bezpečnost plavby 
- rozdělení do lodí, vyplutí 
- klidný úsek, sjízdné i nesjízdné jezy  

 
1. noc  

- Tábořiště pod Soukeníkem 
- v tábořišti je vodní zdroj, sociální zařízení a kiosek, v blízkosti město Sezimovo Ústí 

 
2. den (19,5 km; 8 jezů) 

- svižně tekoucí úsek Sezimovo Ústí  – Bečice, většina jezů za optimálního stavu vody sjízdná 
- nejhezčí úsek (sjízdné jezy, zajímavá krajina, peřejky…) 
- peřej na Harachovce - WWII 

 
2. noc 

- Saloon Lužnice 
- v tábořišti je vodní zdroj, sociální zařízení a kiosek 

 
3. den (16 km; 5 jezů) 

- mírně tekoucí úsek Bečice - Bechyně, většina jezů za optimálního stavu vody sjízdná 
 
3. den - NÁVRAT 

- 18:03h – odjezd vlakem z Bechyně 
- předpokládaný návrat 20:27h na hlavní nádraží 

 
Náročnost 

- většina trasy je WW I- až ZWC (= lehká až mírně tekoucí řeka) 
- 2. den před Harachovkou peřej WWII 
- kurz počítá se začátečníky a mírně pokročilými vodáky  

 
Strava 

- vlastní zásoby, vaření na ohni nebo vařiči (2. den možnost doplnění zásob) 

- možnost využití restaurací  

  



 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VODÁCKÝ KURZ 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

RODNÉ ČÍSLO  

ADRESA TRVALÉHO 
BYDLIŠTĚ 

 

TELEFON; EMAIL  

TELEFON NA ZÁKON. 
ZÁSTUPCE 

 

VĚK  

TŘÍDA  

POJIŠŤOVNA  

SPLUTÉ ŘEKY 
(pokud budete na vodě 
poprvé, nevyplňujte) 

 

 

Já níže podepsaný/ná: 
- se závazně přihlašuji na vodácký kurz pořádaný Střední odbornou školou Jarov v termínu     

20. 5.  – 22. 5. 2020 
- beru na vědomí, že se na školní akci musím chovat dle školního řádu (vím, že v případě jeho 

porušení budou vyvozeny patřičné důsledky - vyloučení z kurzu, kázeňský postih) 
- potvrzuji, že umím plavat (plavec je osoba, která uplave alespoň 200 m libovolným 

plaveckým stylem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 10 m 
- jsem zdravotně způsobilý/lá k účasti na tomto kurzu 
- souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů třetí straně za účelem pojištění kurzu 

 

Poznámky: 
- škola si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě nenaplnění jeho kapacity 
- škola si vyhrazuje právo změnit náplň kurzu (např. z důvodu povodňového stavu apod.) 
- kapacita kurzu je 10 – 15 osob 
- přihlášku podávejte spolu se zaplacením ceny kurzu 

 
 
V ………………….. dne …………………                                            …………………………………….. 

                                                                                                    Podpis 
 
 

                                             …………………………………….. 
 Podpis zákonného zástupce 

 
 

Přihlášky přijímáme do 26. dubna 2019, počet účastníků je omezen na 15 žáků! 
 

S veškerými poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

v platném znění a související národní legislativou. Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů udělujete 

na celou dobu trvání této mimoškolní akce a na dobu 30 dnů po jejím skončení. 


