
 
 

VODÁCKÝ KURZ 2022 
 

TERMÍN:  6. 6. 2022 – 10. 6. 2022 
MÍSTO:  Berounka 
ODJEZD:  6. 6. 2022 v 6.00 od DPG (sraz v 5.45 u DPG) 
PŘÍJEZD:  10. 6. 2022 v	odpoledních hodinách k	DPG   
   (předp. v cca 13.00 – 14.00, studenti upřesní cestou) 
 
VEDOUCÍ KURZU:    Mgr. Marek Blecha (služební mobil: 775	412 966) 
PEDAGOGICKÝ DOHLED:  Mgr. Nikola Kárníková, Mgr. Dalibor Hanzal,  

Mgr. Zbyněk Plocar 
 
 
PROGRAM:  
• kanoistika a pobyt v	přírodě; v	případě nepříznivého počasí krátké pěší výlety, 

poznávání přírodních a kulturních památek v blízkém okolí Berounky 
 
UBYTOVÁNÍ:  
• ve vlastních stanech 
 
STRAVOVÁNÍ:  
• vlastní 
 
DOPRAVA:  
• autobusem do Chrástu u Plzně, vlastními silami po vodě do Nižboru, 

z	Nižboru do Liberce opět autobusem 
 
 
S SEBOU:  
• oblečení pro pobyt v	přírodě vhodné pro Českou kotlinu v	měsíci červnu 

(možné alternativy: teplo, zima, sucho, mokro, bezvětří, větrno, světlo, tma), 
náhradní teplé oblečení 

• boty do lodě (= do vody) s	uzavřenou špičkou a pevnou patou – neoprenová 
obuv, rychleschnoucí tenisky – ne sandály, ne pantofle!!! 

• průkaz pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, prohlášení o odpovědnosti 
za škody (viz web školy), osobní léky, hygienické potřeby, ručník 

• oblečení do lodě – nejlépe rychleschnoucí, krátké i dlouhé kalhoty, 
neoprenové ponožky (doporučené), bunda, pláštěnka/nepromokavé 
oblečení, pokrývka hlavy nutná!!!! 

• houba do lodě, podprdelník (doporučený) 
• krém na opalování, repelent 
• stan (1 pro 2-3 osoby), karimatka, spacák, svítilna 
• vařič (1 pro 1-3 osoby – podle domluvy), sirky, kastrol, hrnek, nůž, lžíce, 

otvírák na konzervy, houbička na nádobí, prostředek na mytí nádobí 
• instantní jídlo, čaj, balená minerální voda nebo limonáda 
• na pěší výlety: batůžek, nepromokavé turistické boty, 

pláštěnka/nepromokavé oblečení, bunda, pohodlné kalhoty, 
svetr/mikina/fleecová bunda, pohodlné spodní prádlo, kvalitní ponožky, 
čepice, rukavice  

• peníze na drobné občerstvení a turistické atrakce  
• dobrá nálada (povinná), kytara, fotbalový/volejbalový míč (doporučené) 

 
Rady pro začínající vodáky a táborníky viz web školy. 



 
 
ITINERÁŘ: 
  
Předpokládaná trasa: 
 
1. den: cca 21,5 km Chrást u Plzně – Liblín (tábořiště „Kobylka“) 
	 
2. den: cca 22 km Liblín – Zvíkovec (kemp a restaurace „U Varských“)							  
	 
3. den: cca 17 km Zvíkovec – Višňová („Kemp Višňová II“) 
	 
4. den: cca 13.5 km Višňová – Račice (kemp „U Jezu“) 
	 
5. den: cca 8 km Račice – Nižbor	  
 
 
 
 
CENA KURZU ZAHRNUJE: dopravu, převoz zavazadel po dobu trvání kurzu, ubytování, 
zapůjčení materiálu (lodě, pádla, vesty, 1 barel do každé lodě), personální zajištění kurzu 
 
Vodácký kurz je součástí výuky, a proto pro něj platí v	plném rozsahu školní řád. 
Obzvlášť přísně bude posuzováno případné držení alkoholu a jiných omamných a 
návykových látek. 
 
V případě náhlého onemocnění volejte, prosím, vedoucímu kurzu (775	412 966). 
Služební telefon bude zapnutý večer den před odjezdem na kurz. 
 
 
 
 
 
V	Liberci 11. 4. 2022       Mgr. Marek Blecha 


