
Vltava 2018 

Vyšší Brod – Rožmberk – Český Krumlov – Zlatá Koruna – Boršov 

Významnou akcí na naší škole byl ve třetím zářijovém týdnu vodácký kurz na Vltavě pro žáky třetích 

ročníků. Letošní letní počasí umožnilo žákům příjemně strávit týden v jižních Čechách, seznámit se se 

základními dovednostmi vodáka a absolvovat v různě dlouhých etapách cestu po řece dlouhou přes 

70 km.  

Pondělní cesta do místa ubytování v kempu U Vikinga uběhla vcelku rychle a žáci měli odpoledne čas 

si vyzkoušet své dovednosti na vodě, najít si vhodného partnera do lodě a seznámit se s trasou 

následujícího dne. Ta patřila k těm 

nejdelším, měřila okolo 25 km, ale 

procházela krásnou krajinou 

v polovině cesty zkrášlenou 

dominantou rožmberského hradu. 

Slunce zpříjemňovalo pobyt na 

vodě po celý den, nálada byla mezi 

žáky výborná, všichni se 

s nástrahami cesty vypořádali se 

ctí a v cíli si měli o čem povídat. 

Ve středu se počasí mírně zhoršilo, 

dopoledne padlo několik dešťových kapek, ale naše již ostřílené vodáky to nemohlo odradit a 10 km 

do Českého Krumlova bylo za hodinu a půl zdoláno. Po 

příjezdu do města se počasí umoudřilo a všichni se mohli 

seznámit s pamětihodnostmi a krásnými zákoutími 

jednoho z našich nejkrásnějších měst. Unikátní výhledy 

z mostů a věže krumlovského zámku na Vltavu, která se 

jako had vine městem, vyvolávala v mysli žáků otázky, jak 

se zítra popasují se čtyřmi krumlovskými jezy. 

Čtvrtek jim dal odpověď. Slunce se opět ukázalo v plné síle, 

teplota utěšeně stoupala, takže vůbec nevadilo, když si 

někdo „zaplaval“. Plavba pokračovala chráněnou oblastí 

Blanský les a atraktivní putování nás dovedlo do Zlaté 

Koruny, kde na příjemně unavené účastníky čekal již 

autobus, který je odvezl do kempu. 

Týden uběhl velmi rychle a už čekal na žáky poslední úsek 

cesty ze Zlaté Koruny do Boršova. Následné sbalení všech 

věcí a cesta autobusem do Zlaté Koruny uběhla rychle a už 

se opět nasedá do kánoí v osvědčených dvojicích a vyráží 

po proudu Vltavy na 20 km trasu do konečné zastávky – 

Boršova. Letní počasí doprovází všechny vodáky, které potkáváme na trase a umožní všem si užít 

pravou vodáckou atmosféru na sklonku léta. Konec cesty se blíží, zbývá jen odevzdat vodáckou 

výstroj, převléci se, nasednout do čekajícího autobusu a vydat se na cestu domů.  

 

 



Ahoj, Vltavo! Ahoj, jižní Čechy! Byl to po všech stránkách vydařený týden! 

 

 

 


