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Vodácký kurs Vltava 3.–10. 9. 2022 
informace pro studenty a jejich rodiče 

 
TRASA A PROGRAM KURSU 
 
1.  den  příjezd na místo (Vyšší Brod) 

 zahájení výcviku 
 výlet na Kraví horu 

2.  den  Vyšší Brod, začátečnický výcvik 
 výlet na Čertovu stěnu a do elektrárny Lipno I 

3.  den  Vyšší Brod, začátečnický výcvik 
 návštěva kláštera 

4.  den  Vyšší Brod – Pískárna              22 km 
5.  den  Pískárna – Český Krumlov              17 km 
6.  den  Český Krumlov – Dívčí kámen           17 km 
7.  den  Dívčí kámen – návštěva hradu a rozhledny na Kleti (příp. kláštera Zlatá Koruna nebo 

Českého Krumlova) 
8.  den  Dívčí kámen – Boršov nad Vltavou          10 km 

 odjezd do Kolína 
 

Program v uvedené podobě je orientační, nemůžeme vyloučit změny, např. úpravy délky etap, 
zařazení jiných pěších výletů v závislosti na počasí, časových možnostech a fyzické kondici účastníků. 

 
POSLÁNÍ KURSU 

Během posledních dvou desetiletí let došlo k obrovskému nárůstu zájmu o vodácký sport. 
Cestovní kanceláře a půjčovny zpřístupnily české řeky každému, kdo je schopen zaplatit si zájezd nebo 
zapůjčení vybavení. Na vodu se tak dostávají i naprostí nováčci, kteří mnohdy vůbec netuší, co je 
vlastně čeká a jak se mají na řece chovat. Důsledky bývají nepříjemné, někdy dokonce tragické.  

Nechceme proto řeku pouze „nějak sjet“, ale snažíme se účastníky kursu naučit všemu, co 
mohou na vodě a při pobytu v přírodě potřebovat. Počítejte s tím, že vás čeká náročný týden. My zase 
počítáme s tím, že spoustu věcí nemusíte umět, ale jedete proto, abyste se je naučili. Neznalost, 
nezkušenost ani nešikovnost nevadí, neochota, nedisciplinovanost a řečnění místo práce ano. Během 
kursu dodržujeme školní řád, zejména pasáž o zákazu konzumace alkoholu či jiných návykových 
látek. 

 
PROBĚHNE LETOŠNÍ KURS? 

Situace může být z důvodu opatření proti šíření onemocnění covid-19 komplikovaná. Zatím 
nebyl ze strany Ministerstva školství ani Ministerstva zdravotnictví vydán žádný závazný pokyn, který 
by zakazoval či upravoval konání akcí tohoto typu. Pokud se tak stane, budeme se jím řídit  

 
 
VODÁCKÁ STRÁNKA 

Informaci, kterou právě čtete, považujte za základní. Hledejte také na školní vodácké stránce 
(http://voda.gkolin.cz/vodaci2.html). Zde je detailně popsána organizace kursu, vodácká a tábornická 
výbava, zásady bezpečnosti při vodáckých akcích, můžete nahlédnout na stránky starších akcí, najdete 
na nich mnoho fotek. Jedete-li na vodu poprvé nebo pokud jste byli jen bez instruktora či zkušeného 
doprovodu, čtěte o to pozorněji. Pokud něco nenajdete, ptejte se. Vodácká stránka nebyla vytvořena 
profesionálně a při jejím vzniku (2001, upgrade 2008) nebylo počítáno s prohlížením (zejména 
fotek) z mobilu. Prohlížejte z počítače. 
 
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 Lodě, pádla, vesty, přilby máme školní, za zapůjčení kompletní výbavy zaplatí každý účastník 
150 Kč do fondu oprav. V případě nedbalostí zaviněné ztráty nebo zničení pádla, přilby či vesty uhradí 
viník opravu, případně dodá náhradu v odpovídající kvalitě nebo uhradí plnou cenu, tj. pádlo cca 650 Kč, 
vesta 900 Kč, přilba 800 Kč. Můžeme zapůjčit i neoprény a barely na balení bagáže. Pro ztrátu či zničení 
platí totéž, cena neoprénu je 2 000 Kč, barelu 700 Kč. 

Oblečení a obutí do lodi si zajistí každý účastník sám. Oblečení do lodi má být takové, aby 
rychle schlo (šusťáky bez podšívky), aby ho nebyla příliš velká škoda, když se prodře či roztrhne, a aby 
chránilo nohy až ke kotníkům před odřením (o loď, o kameny při uklouznutí nebo zvrhnutí) či spálením 
(slunce, kopřivy). Nepočítejte s tím, že pojedete pouze v plavkách, abyste si nic nenamočili. Za sluníčka 
je to jistě možné a příjemné, ale může být i podstatně hůř. Do lodi vstupujeme vždy v botách, které jsou 
vyhrazeny jen pro tento účel (nejlépe stará sportovní obuv), nepadají z nohou (zákaz pantoflí a 
kroksáčů) a chrání je při vstoupení do řeky či po zvrhnutí před ostrými kameny, střepy či plechovkami. 
Počítejte s tím, že je hned první den namočíte. V žádném případě nelze jezdit bez bot! Doporučuji 
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neoprénové ponožky, v Kolíně lze zakoupit např. v prodejně outdoorového vybavení na náměstí 
Republiky. 

Kdo nosí brýle nebo kontaktní čočky, veze ještě jedny náhradní. I rozbité brýle už jednou byly 
příčinou komplikovaného dřívějšího odjezdu. Brýle doporučuji při pobytu v lodi navázat na tenkou gumu 
či šňůrku, aby neskončily na dně. 

Tábornickou výbavu si zajistí každý účastník sám. Kurs se koná na konci léta, začínáme 
v nadmořské výšce kolem 500 m n. m, počasí si nelze předplatit. Pokud při přípravě něco podceníte, 
může vás to vytrestat. 
 
DOPRAVA – STANDARDNÍ VARIANTA 
 Tam i zpět autobusem, který poveze jen nás, naši bagáž a lodě. Bagáž si po celou dobu kursu 
převážíme sami. Tato varianta předpokládá dostatečné obsazení autobusu. Kromě studentů 
současného 2. ročníku jedou i účastníci loňského kursu a bývalí student. Kromě toho, že přispějí na 
autobus, nám pomohou s organizací kursu a vám spoustu věcí usnadní.  
 
DOPRAVA – ZÁLOŽNÍ VARIANTA 
 Lodě, společné vybavení a jedno velké zavazadlo pro osobu + stan pro dvojic/trojici jedou autem 
s přívěsem, kursisté vlakem. Auto se vrací do Kolína, na konci kursu pro nás přijede. Tuto variantu 
zvolíme, pokud se začnete odhlašovat a nebudeme schopni zaplatit velký autobus. 
 
DOPRAVA – ZÁLOŽNÍ VARIANTA – CO BY NÁM POMOHLO 
 Mikrobus typu Ford Transit, VW Transporter apod. s řidičem, který by nám zajistil dopravu lodí 
i zavazadel tam a zpět za režijní náklady. Přívěs je do 750 kg. Pomohla by nám i jedna cesta.   
 
FINANCE  
 Odhad celkových nákladů – 3 500 Kč. Vzhledem k současným událostem a růstu cen všeho 
možného, zvl. pohonných hmot, může dojít k nárůstu. 20. 6. 2022 platíme zálohu 1 500 Kč. Zároveň 
odevzdejte návratku (viz konec tohoto dokumentu) podepsanou rodiči. Doplatek vybíráme v průběhu 
kursu. Z vybraných peněz hradíme dopravu, poplatky na tábořištích, vstupné, společné stravování. 
Platbu zálohy a odevzdání návratky považuji za definitivní přihlášku na kurs. Pokud má někdo s tímto 
termínem problém, domluvíme se na náhradním. 
 Největší položku v rozpočtu představuje doprava na místo a zpět. Hromadné odhlašování těsně 
před odjezdem (protože třeba už dva dny prší a někomu se do deště nechce odjet) akci komplikuje, 
neboť náklady na autobus jsou stále stejné. Potom nemůžeme dodržet předem oznámenou cenu. 
Pozdější příjezdy a předčasné odjezdy představují rovněž problém. Nelze odjet z Vyššího Brodu bez 
začátečnického výcviku, zvlášť pokud jste nikdy v lodi neseděli nebo v lepším případě sešoupali vloni v 
létě na raftu suchou Sázavu z Týnce do Píkovic. Pokud byste odjeli před koncem kursu, necháte 
spolujezdce, aby pádloval sám. Odjedete-li oba, bude se o vaši loď muset postarat někdo jiný a pěkně 
vám poděkuje. Odjíždějícího účastníka si musí vyzvednout zákonný zástupce, účastník si musí odvézt 
zapůjčené vybavení (přilba, vesta, příp. pádlo). 
 Dojde-li k těmto situacím, počítejte s tím, že se budete podílet na úhradě dopravy, jestliže cena 
kursu pro zbylé účastníky přesáhne oznámenou celkovou cenu. Výjimka – náhlé a nepředvídatelné 
zdravotní komplikace doložené před odjezdem věrohodným lékařským potvrzením.  
 VZHLEDEM K TOMU, ŽE NÁM KURS NEZAJIŠŤUJE ŽÁDNÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ, 
NEMŮŽEME MY ZAJISTIT VYSTAVENÍ FAKTURY, KTEROU BY RODIČŮM MOHL PROPLATIT 
ZAMĚSTNAVATEL. 
 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURSU 

Kurs vedou vyučující s licencí instruktor vodní turistiky a dlouholetými zkušenostmi (vodácké 
akce organizujeme od roku 1988), jako jiné roky se zúčastní i bývalí studenti s toutéž licencí. Doprovází 
nás také zdravotník (lékař, absolvent GK). 
 

Michal Müller, vedoucí kursu 
michal.muller@gkolin.cz 
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odevzdejte 20. 6. 2022 při platbě 

zálohy 

 
..................................... 

jméno a příjmení účastníka, 
třída 

 
 

 
Prohlášení zákonného zástupce 

 
 

     Prohlašuji, že jsem se seznámil/a  s programem vodáckého kursu Gymnázia Kolín na Vltavě  
3.–10. 9. 2022 a beru na vědomí, že: 

 další informace o akci mohu najít na vodácké stránce Gymnázia Kolín nebo se mohu obrátit 
přímo na vedoucího kursu 

 vzhledem k povaze akce nelze vystavit fakturu pro zaměstnavatele (například pro 
příspěvek z FKSP) 

 
Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera vodáckého kursu za uvedených podmínek zúčastnil/a.  
 
 
 
V.....................................................20. 6. 2022  Podpis zákonného zástupce ....................................... 
 

 


