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[ČESKO] 
 

OTAVA 

 
Říká se jí zlatonosná řeka, však se zde zlato také odedávna rýžovalo. 
Nepramení, vzniká uprostřed šumavských hvozdů v bouřícím kotli soutokem 
dravých horských řek Vydry a Křemelné a divoký, zpěněný a peřejnatý tok jí 
vydrží až do Rejštejna. Od Radešova se spád řeky postupně zmírňuje, peřeje již 
nejsou tak náročné a údolí tak sevřené. Teprve pod Sušicemi kamenité koryto 
ustupuje a řeka vtéká do otevřené krajiny šumavského podhůří. I když nabývá 
charakteru nížinné řeky, dál čile proudí zvlněnou krajinou a pod Sudoměří se 
znovu rozběhne, byť jen krátce, v peřeji. To už se blíží závěr naší plavby, která 
končí u Putimi na soutoku s Blanicí. 
 
Otava má co nabídnout každému vodákovi. Dokáže být rychlá a překvapivá, její 
vodní stav značně kolísá zejména po prudkých letních deštích a bouřkách. 
Plavba je obtížnější na začátku nad Sušicemi - do WW 2, pod nimi pak 
s výjimkou peřeje u Sudoměře do WW 1. 

 
 

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  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW 2 nad Sušicemi, od Sušic WW 1 
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany, pro 

zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 

 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovky, 3 denní 

3.6. 5.6. Radešov - Horažďovice Radešov 35 1 790 

24.6. 26.6. Radešov - Horažďovice Radešov 35 1 790 

12.8. 14.8. Katovice - Putim Katovice 30 1 790 

5 denní z Dobršínského mlýna 

6.7. 10.7. Dobršín - Putim Dobršínský mlýn 58 3 050 

10.8. 14.8. Dobršín - Putim Dobršínský mlýn 58 3 050 

6 denní z Radešova 

5.7. 10.7. Radešov - Putim Radešov  77 3 550 

9.8. 14.8. Radešov - Putim Radešov  77 3 550 

 

 

 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvou nebo třímístné 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: -200 Kč (víkendy a 3denní), -300 Kč (5 denní), -350 Kč (6 denní) 
Porcelánek: dítě do 6 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 255 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2022! 
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