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[MAĎARSKO] 
 

DUNAJ - VNITROZEMSKÁ DELTA 
 
Jen kousek od hranic se Slovenskem se nachází nefalšovaný vodní svět, který 
vytvořila druhá nejdelší řeka Evropy Dunaj. Jde o vnitrozemskou deltu, která se 
rozprostírá od slovenského Čunova až po maďarské město Györ  a nazývá se 
Medziostrovie – Szigetköz. Vedle původního říčního koryta zde najdete 
rozsáhlou spleť vodních ramen, meandrů, kanálů a kanálků, rychle tekoucí vodu 
vedle té pomalé, řeka se náhle promění v jezero, z kterého jakoby vyrůstá les, 
jinde se zase ztrácí a mizí v desítkách ramen, které v husté vegetaci zdánlivě 
vedou nikam. Nespočetné ostrovy a ostrůvky, jezírka s lekníny a spoustou dalších 
vodních rostlin a také s křišťálově čistou a teplou vodou lákající ke koupání, 
množství divoké zvěře a ptáků od kachen, čajek, čápů, volavek, kormoránů, až po 
orla mořského – to vše nabízí tento zvláštní kout, do kterého civilizace jakoby 
stačila zatím jen nahlédnout. I když na slovenské straně vybudováním vodního 
díla Gabčíkovo vzal tento unikátní vodní svět poněkud za své, neboť mnoho 
vodních ramen muselo ustoupit před tunami betonu a vodou z nového přívodního 
kanálu, na maďarské straně, která na poslední chvíli od společného projektu 
ustoupila, zůstal naštěstí ve své původní podobě zachován a právě proto si zde 
můžeme užít vodáckého putování jinak, než jak je známe z českých a 
moravských řek. Spleť ramen totiž umožňuje nejen klasickou plavbu po proudu 
řeky, ale díky různé rychlosti toku v různých ramenech vlastně i plavbu zpět, takže 
stačí jen najít vhodná ramena a po celodenním putování se můžeme vynořit 
z opačného směru na místě, z kterého jsme ráno vypluli.  
 

Ojedinělý zážitek, který plavba v této vnitrozemské deltě nabízí, si navíc budeme 
moci ještě okořenit i kulinářským překvapením v podobě návštěvy typické 
maďarské czárdy – tradiční restaurace s místními specialitami, mezi kterými 

nemůžou chybět pokrmy z ryb a zejména pikantní rybí polévka – halászlé. 

Program:  

1. den: sraz v kempu v Dunakiliti 

2. den: po nezbytné instruktáži se poprvé vnoříme do spleti ramen v horní části  

 Ostrova Szigetköz, za příznivého počasí možnost koupání na některé 
z písečných plážiček a po příjemném obědě v czárdě snad natrefíme na 
rameno, které nás bezpečně dovede zpátky do kempu v Dunakiliti 

3. den: dopoledne se přepravíme do Čunova, kde se nejprve pokocháme 

v areálu vodních sportů, poté vyplujeme široširým korytem Dunaje, 
z něhož se vzápětí vydáme prozkoumávat další spleť ramen a kanálků 
v husté vegetaci, z níž se vynoříme tak akorát včas před naším kempem.  

4. den: rychlým proudem se necháme unášet do další části delty. Labyrintem 

vodních ramen doplujeme do kempu poblíž Cikolaszigetu.  

5. den: závěrečný úsek plavby do posledního kempu v Ásványráró.  

6. den: po snídani ukončení programu, volného času před cestou domů lze 

využít k dokonalému relaxu ve vyhlášených termálech v sousedním 
městečku Lipót nebo v o něco vzdálenějším Mosonmagyaróváru. 

 

Ubytování: ve vlastních stanech v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: ZWC až WW 1  
Používané lodě: 2 místné plastové kanoe Vydra nebo 3 místné Tukany 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

17.7 22.7 Čunovo – Ásványráró Dunakillitti 70 3 150 

 

 

 

 

 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí, pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, 
vypůjčení neoprenových bot a nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor 
- organizátor, přeprava osobních věcí, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -250 Kč                                                                                               
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 260 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018! 

Cena nezahrnuje: místní vstupné, např. do termálů, apod. 
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