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[ČESKO] 
 

LUŽNICE 
 
Je známa jako nejkrásnější česká řeka a Mekka vodáků a plavba po ní nás 
zavede do romantických lužních lesů, zasněného kraje rybníčků, rybníků 
a jihočeských vísek. Pomalý proud, kterým se Lužnice v horním toku proplétá 
četnými meandry se spoustou písčitých plážiček a tůněk lákajících ke koupání, 
vystřídají na dolním toku pod Táborem rychlé peřeje, kterými řeka uhání 
hlubokým zalesněným údolím do Bechyně a dál k soutoku s Vltavou. K Lužnici 
neodmyslitelně patří pověstné vodácké hospody nacpané večer co večer 
k prasknutí, stejně jako mračna krvežíznivých komárů, která napadají vše živé 
zejména v hustě zarostlých úsecích Staré řeky. Přesto, nebo právě proto sem 
každoročně přijíždějí noví a noví vodáci, z nichž mnozí právě zde získávají své 
první vodácké zkušenosti.  
 
Plavbu po horním toku zahajujeme v Suchdole nad Lužnicí, pod Majdalenou se 
řeka rozdvojuje a dál lze pokračovat buď po Nové řece a Nežárce nebo je 
možné plout Starou řekou, která protéká přírodní rezervací s původními lužními 
lesy a napájí největší český rybník Rožmberk. Obě trasy se opět setkají ve 
Veselí nad Lužnicí, kde se Nežárka vlévá zpět do Lužnice. Zde také končí první 

část naší plavby, v níž pokračujeme až ze Sezimova Ústí, kam se lze přesunout 
po vlastní ose nebo vlakem. Vyhneme se tím nudnému pádlování dlouhými 
nezajímavými „voleji“ pod Veselím a rovnou přeskočíme do peřejí pod Táborem. 
Okolí řeky nabízí spoustu příležitostí k prozkoumávání - písáky s bezvadnou 
prohřátou a čistou vodou, lázeňskou Třeboň, památkami nabitý husitský Tábor a 
mnohé další. 
 

Program:  

1. den: sraz v podvečer v místě vyplutí na tábořišti 

2.– předposlední den: po nezbytné instruktáži a seznámení s používaným 

vybavením plavba v denních etapách s možností návštěvy okolních památek a 
pozoruhodností, ubytování na tábořištích a v kempech. U vícedenní plavby 
přesun z Veselí nad Lužnicí po vlastní ose nebo vlakem (není v ceně) do 
Sezimova Ústí, odkud pokračujeme po dolní Lužnici do Bechyně. 

poslední den: dokončení plavby a odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW1, lehká řeka vhodná i pro začátečníky  
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany 

 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovky 

11.6. 13.6. Sezimovo Ústí - Bechyně Soukeník 36 1 490 

30.7. 1.8. Sezimovo Ústí - Bechyně Soukeník 36 1 490 

6 denní se Starou řekou  

24.7. 29.7. Suchdol n/L - Bechyně Suchdol n/L 83 2 890 

7 denní s Novou řekou  

22.8. 28.8. Suchdol n/L.- Bechyně Suchdol n/L. 93 3 250 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací 
pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a 
nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava 
osobních věcí během programu, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -150 Kč (víkendy), -300 Kč (6 denní), -350 Kč (7 denní) 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 195 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2021! 

Cena nezahrnuje: event. přejezd vlakem z Veselí do Sezimova Ústí 
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