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1. Úvod 

Lidé se pomocí vody přepravují již po celá staletí, ale vodáctví jako sport spojený  

s rekreací v přírodě a poznávání okolí je staré zhruba 100 let. Vodní turistika je synonymem 

úžasného dobrodružství a odpočinku v klidném prostředí přírody v jednom slově. Člověk 

nachází celé spektrum zajímavých aktivit souvisejících s vodní turistikou. 

V dnešní moderní době je návrat k přírodě velmi atraktivní záležitostí, protože vodáci 

nespí v hotelích, ale přímo pod hvězdami nebo ve stanu, kde je blízkost přírody bezprostřední. 

Program pobytu není vždy jasný a o jeho průběh rozhoduje především počasí, fyzická  

i psychická kondice účastníků a řeka sama. Pro zkušeného vodáka, který již nemá problémy 

s ovládáním lodi, je pobyt na řece nádherným obdobím, které narušují jen ovádi, úpal, bouřky 

nebo protivný spolucestující. Toto všechno k vodní turistice neodmyslitelně patří a také právě 

to ji dělá tak krásnou. 

Pravdou je, že v posledních letech je vodní turistika na vzestupu a stále více Čechů 

tráví své dovolené na řekách. Na jednu stranu je dobře, že tento druh turistiky láká více lidí, 

kteří mají snahu poznávat zemi, přírodu a města v okolí řeky. Na druhou stranu příliv vodáků 

s sebou přináší i jistá negativa a to v podobě lidí, kteří na řece nemají co dělat, protože svou 

neuvážeností ohrožují sebe i ostatní, ničí přírodu kolem a dělají ostudu vodácké obci. 

V první části bakalářské práce na úvod přiblížím teoretickou základnu související 

s vodní turistikou. Nahlédnu do historie, nastíním důležité aspekty její přípravy a jejího 

vykonávání, vyjmenuji potřebné vybavení, bez kterého se vodák neobejde. Dále určím, které 

řeky jsou v České republice pro tento sport vhodné a uvedu jejich klasifikaci. V druhé části 

jsem připravila analýzu a hodnocení nabídky českých cestovních kanceláří a poskytovatelů 

doplňkových služeb v oblasti vodní turistiky a zpracovala jsem návrh vodáckého zájezdu. 

Cílem mé práce je analyzovat a hodnotit nabídku služeb českých CK a nabídku 

doprovodných služeb, které jsou poskytovány podnikatelskými subjekty jednotlivcům  

a kolektivům, kteří se věnují vodácké turistice. 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela z knižních a internetových zdrojů  

a z vlastních znalostí a zkušeností. 
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2. Teoretická východiska 

V této kapitole je představena základní charakteristika vodní turistiky. Bude načrtnuta 

její historie, její přednosti a přínosy pro osobu turisty. Dále budou uvedeny organizace 

angažující se ve vodní turistice.  

Vodní turistika patří do sportovního cestovního ruchu. Je formou cestovního ruchu, 

jejíž účastníci jsou diváky nebo aktivními sportovci různých druhů sportů. Sport, jako účel 

cestování, je stále přitažlivější pro obyvatele ekonomicky prosperujících zemí.
1
 

2.1.  Definice vodní turistiky 

Vodní turistika, neboli podle lidovějšího pojmu vodáctví, zvaná vodácká turistika je  

„turistika na vodních tocích a plochách, se sjížděním zejména vodních toků různého stupně 

obtížnosti na různých typech plavidel (kánoe, raft, kajak, aj.) a využívající zpravidla 

překrásné přírodní prostředí. Důležitou součástí jsou sociální kontakty.“
2
 

2.2.  K historii vodní turistiky 

Používání lodí k pokoření vodního živlu není žádnou novinkou. Nástěnné malby 

z jeskyní dokládají, že první „vodáci“ existovali již před téměř 70 tisíci lety. V této době ale 

ještě lodě nesloužili k zábavě, poznání a rekreaci, jako je tomu dnes, ale především 

k přepravě, obchodu, rybolovu a také byly využívány k vojenským účelům. 

Za praotce kánoe, otevřené lodi poháněné pádly, která se od svých počátků pramálo 

změnila, jsou považováni severoameričtí Indiáni.  

Další plavidlo, které je i v současnosti stále hojně vyžívané je kajak. Za tímto 

vynálezem stojí Eskymáci, a protože jde o loď, která je uzavřená a zamezuje vniknutí vody 

dovnitř, stala se ideálním pomocníkem v nepříznivých severských podmínkách k lovu.
3
 

                                                 
1
ČERTÍK, Miroslav a Věra FIŠEROVÁ. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola hotelová v 

Praze 8, 2009, ISBN 978-808-6578-934. 
2
 ZELENKA Josef a Martina PÁSKOVÁ. Výkladový slovník cestovního ruchu. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2011. ISBN 987-80-7201-880-2. 
3
URL: http://vodactvi.wz.cz/historie.php [citováno 20. 1. 2013] 
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Posledním důležitým plavidlem je raft, který má své počátky ve druhé světové válce, 

jako záchranný člun. Po ní se podoba nafukovacího člunu částečně změnila. Začal se vyrábět 

z odolnějších materiálů a s propustmi, kterými voda vytékala zpět.
4
 

V českých zemích se počátky vodáctví datují zhruba od období Velké Moravy. „První 

vodák, Pažit z Měňan, brázdí vody řeky Berounky. Jediné, co dokládá jeho existenci, je 

skutečnost, že na hradě Karlštejn je jeho podobizna.“
5
 

Dalším už dohledatelným průkopníkem je svatý Vojtěch, který z řeky přinášel lidem 

křesťanskou víru. I panovníci (Karel IV., císař Maxmilián I. nebo Marie Terezie) byli 

splouvání řek příznivě nakloněni a potvrzovali to vydáváním různých nařízení, které měli 

usnadňovat plavbu po českých řekách.
6
 

V roce 1866 byl v Evropě založen první kanoistický klub Royal Canoe Club, který 

odstartoval rozmach vodáckého sportu i v ostatních zemích. Nejpoužívanějším plavidlem se 

stává kánoe Rob Roy, pojmenovaná po svém skotském dobrodružném tvůrci, který se při její 

stavbě inspiroval Indiány.
7
 

Po vzoru Anglie byl roku 1913 v Čechách založen Svaz kanoistů království českého, 

který je považován za předchůdce stále existujícího Českého svazu kanoistů.
8
 

„První kanoistické mistrovství Evropy se konalo v Praze roku 1933. Do Prahy se sjelo 

58 závodníků z 10ti zemí. Součástí programu byla i dálková plavba České Budějovice - Praha. 

Úspěch tohoto mistrovství dopomohl k zařazení kanoistiky na program olympijských her již v 

roce 1936.“
9
 

O další propagaci vodáctví se zasloužily skautské oddíly, které si pro své potřeby 

upravily rybářské pramice. Trampové mají také nemalou zásluhu na popularizaci vodní 

                                                 
4
 URL: http://vodactvi.wz.cz/historie.php [citováno 20. 1. 2013] 

5
 URL: http://www.kanusport.at/historie-vodactvi.aspx [citováno 20. 1. 2013] 

6
 URL: http://www.kanusport.at/historie-vodactvi.aspx [citováno 20. 1. 2013] 

7
 URL: http://www.povoda.cz/clanky/1354326586/kratka-historie-vodactvi-v-cechach.html [citováno 21. 1. 

2013] 
8
 URL: http://www.kanoe.cz/clanky/zaklady/kapitola1.asp [citováno 21. 1. 2013] 

9
 URL: http://www.povoda.cz/clanky/1354326586/kratka-historie-vodactvi-v-cechach.html [citováno 21. 1. 

2013] 



9 

 

turistiky. V období totalitního režimu, kdy nebylo možné svobodně cestovat, oslovil tramping 

a vodáctví masu lidí, která jeho prostřednictvím utíkala do přírody.
10

 

Po roce 1989 zájem o vodní turistiku mírně opadl, avšak v současné době její 

popularita stále více roste. 

2.3.  Základní znaky vodní turistiky 

Výčet znaků byl sestaven na základě studia mnoha pramenů o vodní turistice. 

 Sezónní aktivita (duben až říjen) 

 Nezbytnost zvláštního vybavení (lodě, pádla, atd.) 

 Skupiny účastníků (rodiny s dětmi, skupiny mladých lidí, páry a osoby 

středního věku, které již mají odrostlé děti) 

 Doprava k řece autem, vlakem nebo autobusem 

 Ubytováni ve stanech nebo chatkách v kempech podél řeky 

 Stravování svépomoci přímo v kempu, na ohni nebo plynovém vařiči nebo 

v nedalekých hospodách a restauracích 

 Respektování životního prostředí 

 Nepřetržitý kontakt s přírodou a krajinou podél řeky 

 Závislost na aktuálním počasí  

 Nutnost fyzické a psychické přípravy na řeky vyšší obtížnosti 

 Možnost navštívit jiné kraje a poznat tak jejich zajímavosti a pamětihodnosti 

 Propojení s jinými sportovními a rekreačními aktivitami, jako je pěší turistika, 

cykloturistika, jezdectví, atd.   

2.4.  Vodácké organizace 

Organizací angažujících se ve vodní turistice je opravdu hodně. Ve většině případů jde  

o malé spolky, které sdružují vodáky, trampy nebo skauty z regionu nebo jiné menší 

geografické jednotky. Mezi největší tři organizace se řadí Český svaz kanoistů (ČSK), 

sdružení Junák - Vodní skauti a Svaz vodáků ČR. Jejich loga a stručnou charakteristiku 

zobrazuje obr. 2.1. 

                                                 
10

 URL: http://www.povoda.cz/clanky/1354326586/kratka-historie-vodactvi-v-cechach.html [citováno 21. 1. 

2013] 
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Český svaz kanoistů 

Tato organizace se zabývá vodáctvím především z té sportovní úrovně. Na jejich 

stránkách (http://www.kanoe.cz/) nalezneme hlavně zprávy o nejrůznějších závodech  

a akcích, metodiku jízdy, bazarové zboží, dále jsou zde užitečné kontakty na cestovní 

kanceláře, půjčovny, prodejny a opravny.
11

 

Junák 

Vodní skauti patří pod největší organizaci sdružující mládež v ČR. Jsou 

specializovanou odnoží Skautu a rozšiřují ho o vodáckou tématiku. Pořádá akce pro členy  

i veřejnost a jeho cílem je spojovat lidi po celé republice i mimo ni. Jejich webové stránky 

jsou http://www.skaut.cz/.
12

 

Svaz vodáků České republiky (SVoČR) 

„Je dobrovolnou, nezávislou zájmovou nepolitickou organizací, sdružující ve svých 

základních článcích - klubech - zájemce o sportovní, rekreační a osvětovou činnost v oblasti 

vodáckých disciplín, ochrany a tvorby životního prostředí a pobytu v přírodě.„
13

 

 

Obr. 2.1 Vodácké organizace
14

 

                                                 
11

 URL: http://www.kanoe.cz/index.php [citováno 29. 1. 2013] 
12

 URL: http://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu [citováno 29. 1. 2013] 
13

 URL: http://www.svazvodaku.cz/ [citováno 29. 1. 2013] 
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3. České vodní toky využívané k vodní turistice 

Řeky v naší republice jsou pro vodáckou turistiku ideální, za předpokladu, že není 

sucho a v korytě je dostatek vody pro plavbu. Ty největší řeky (Vltava, Labe, Morava) jsou 

ovšem splavné i za toho největšího sucha. Další toky, které jsou mezi vodáky oblíbené a mají 

dobré zázemí, budou představeny v podkapitole 3.4. 

3.1.  Základní charakteristika říčního toku 

Řeku lze definovat jako přírodní vodní tok. Menší vodní toky se nazývají říčky, 

potoky nebo bystřiny. Naproti tomu větší než řeka je veletok a ten musí splňovat délku přes 

500 km. 

Tok řeky se rozděluje do tří částí, jak je možno vidět na obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 Říční tok
15

 

Horní tok je nejčastěji započat pramenem. Některé řeky ale nepramení, mohou vytékat 

z jezera nebo se tvořit z ledovců. Počátek řeky bývá nejprudší a rychlý proud koryto řeky 

vymílá. Střední tok je mírnějšího spádu, řeka se rozšiřuje a rychlost proudu se snižuje. Dolní 

tok je posledním úsekem řeky. Na jeho konci řeka ústí do moře nebo se vlévá do jiné řeky. 

Sklon tohoto toku je velmi mírný, řeka teče pomalu a usazuje říční nánosy.
16

 

Česká republika má na svém území velice hustou říční síť. Tato síť je tvořena všemi 

řekami a jejich přítoky dohromady. Říční soustavy nacházející se v určitém území vytváří 

říční síť. Díky vlivu geologických a geomorfologických faktorů dochází k rozličnému 

                                                                                                                                                         
14

 JANČAR, Vojta a Ivan NOVÁK. Vodácký průvodce Česko. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 80-7224-500-7. 
15

 ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika. Praha: Olympia, 1975. ISBN 27-035-75. 
16

 ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika. Praha: Olympia, 1975. ISBN 27-035-75. 
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uspořádání hlavního toku a jeho přítoků, jež tak vytvářejí specifické tvary říční sítě. Říční sítě 

mají různé tvary a tvoří nejrůznější obrazce. Některé z nich ukazuje obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Základní tvary říčních sítí
17

 

Za tvar sítě mohou především geologické a fyzicko-geografické vlivy. Například 

radiální říční síť má v centru horu, sopku nebo jiný vyvýšený objekt a voda přirozeně stéká 

dolů. S pravoúhlou sítí se můžeme setkat v oblastech zlomů a vějířovitý typ je v našich 

podmínkách nejčastější, protože na něj má vliv přirozené vrásnění krajiny. 

V dnešní době je běžné, že je koryto řeky upravováno a usměrňováno člověkem. 

Prohloubení a zpevnění břehů má především sloužit jako ochrana proti záplavám.  

Řeky se odlišují nejen tvarem říční sítě, ale mnohými dalšími charakteristikami. Mezi 

základní patří například: 

 délka vodního toku (což je vzdálenost ústí od pramene), 

 povodí (plocha, ze které tok odvádí vodu), 

 průtok (objem vody, který proteče za 1 sekundu), 

 spád (výškový rozdíl mezi dvěma body na řece), 

 vodní stav (výška hladiny nad pevným bodem, ke kontrole se používá 

vodočetná lať), 

 odtok (objem vody, který průměrně odteče za 1 sekundu). 

„Územím České republiky prochází hlavní evropské rozvodí, které rozděluje stát do tří 

úmoří. Největší část (66,2%) náleží do povodí Labe a úmoří Severního moře. K úmoří 

                                                 
17

DEMEK, Jaromír et al.Geografie pro střední školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-73-5. 
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Černého moře patří 24% plochy státu, především v povodí Moravy, a 9,8% plochy naší 

republiky náleží do povodí Odry, tj. úmoří Baltského moře.“
18

 

3.2.  Klasifikace vodního toku 

Z hlediska vodácké obtížnosti byla vytvořena klasifikace podle spádu a průtoku řeky. 

Stupnice byla vytvořena ve dvou kategoriích. První je pro mírně proudící řeky ( ZW A, ZW 

B, ZW C) a druhá pro rychle tekoucí až divoké řeky (WW I až VI).
19

 

Toto hodnocení se nazývá Alpské. Žádný vodák by určení obtížnosti řeky neměl brát 

na lehkou váhu, protože vliv počasí, stavby na řece a zkušenosti posádky do obtížnosti 

rozhodně zahrnuty nejsou. Každá kategorie má svá pravidla a se zvyšující obtížností se musí 

úměrně zvyšovat zabezpečení. 

Jak lze vidět v tab. 3.1 kategorie ZW je mírně tekoucí až stojatá voda bez záludností, 

určená pro začátečníky. K plavbě po řekách této obtížnosti je potřebné základní vybavení  

a záchranná vesta pro děti. Kategorie WW je mnohem přesnější, co se doporučené výbavy  

a dovedností týče. Při WW I je riziko minimální a plavba není náročná. Na řece se mohou 

objevit drobné peřeje a meandry. WW II už klade důležitost na znalost ovládání lodě  

a záchrany sebe i jiných. Řeky této obtížnosti jsou peřejnaté s překážkami ale s dobře čitelnou 

trasou. Toky WW III jsou už obtížné, je třeba dobře zvládat loď, která by měla být uzavřená. 

Obtížné úseky je nutno předem prohlédnou. WW IV je velmi těžká. Nutností je bravurní 

ovládání lodi, fyzická i psychická odolnost, protože řeka je silně peřejnatá se špatně čitelnou 

cestou, je potřeba rychlého úsudku a znalost eskymáckého obratu. Kategorie WW V a WW 

VI se v našich podmínkách moc nevyskytují. Výjimkou jsou některé řeky za povodňového 

stavu. Tyto řeky jsou na hranici sjízdnosti a nikdo jiný než trénovaný expert by se o jejich 

zvládnutí neměl pokoušet. 

  

                                                 
18

 KARAS, Petr a Ludvík, HANÁK. Maturitní otázky- Zeměpis. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-

0595-9. 
19

 KOHOUTEK, František et al. Kilometráž Československé řeky. Praha: Olympia, 1978. ISBN 27-030-78. 
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Stupeň 

obtížnosti 
Charakter toku Nároky na vodáka a jeho vybavení Příklad úseku 

ZW 
Klidný, mírně proudící tok bez překážek a 

peřejí. 

Základní znalost ovládání lodě, loď 

zajištěná proti potopení, děti a neplavci 

vesty. 

Berounka při 

průtoku 10 m3/s v 

Plzni. 

WW I Lehký tok s občasnými peřejemi. 

Znalost ovládání lodě, loď zajištěná proti 

potopení, vhodné vesty a helmy, znalost 

sebezáchrany. 

Lužnice z Tábora 

do Dobronice při 

průtoku 10 m3/s v 

Bechyni. 

WW II 

Řeka s peřejemi a vlnami, dobře čitelné a 

viditelné; úzké toky s rychlejším proudem a 

občasnými návaly proudu na břeh a s 

možností překážek dobře viditelných. 

Dobrá znalost ovládání lodi, umění rychle 

zastavit, trénovanost a zkušenosti vhodné; 

lodě zajištěné proti potopení, vhodné 

uzavřené nebo samovylévací lodě, vesta a 

helma, znalost sebezáchrany, doporučená 

znalost záchrany jiných. 

Sázava z Krhanic 

při průtoku 15 

m3/s v 

Nespekách. 

WW III 

Těžký tok s nepravidelnými vlnami a 

občasným válcem, někdy zablokované, 

nečekané překážky; u úzkých toků 

nepřehledná místa s peřejemi v meandrech s 

náhlými překážkami. 

Velmi dobrá znalost ovládání lodě a taktiky 

jízdy na rychlé a divoké vodě, uzavřené 

lodě nebo rafty, znalost sebezáchrany a 

záchrany jiných, vesta, helma, neopren, 

záchranné vybavení, je možná jízda bez 

prohlížení celého úseku. 

Labe od přehrady 

po Kukačku při 

průtoku 20 m3/s. 

WW IV 

Velmi těžký tok s velkými peřejemi, válce, 

silná rozhraní, návaly vody, zablokované s 

úzkými průjezdy a stupni dtto. WW III, velmi 

dobré znalosti záchrany, psychická odolnost a 

trénovanost, rychlá rozhodnutí, úsek předem 

prohlédnout. 

dtto. WW III, velmi dobré znalosti 

záchrany, psychická odolnost a 

trénovanost, rychlá rozhodnutí, úsek 

předem prohlédnout. 

Kamenice z Plavů 

do Návarova při 

průtoku 10 m3/s. 

WW V 

Extrémně těžký tok, velmi zablokované a 

nepřehledné, neustálé peřeje s málo místy na 

zastavení, vysoké kaskády a stupně, rychlý 

proud. 

Velmi rychlá rozhodnutí pod psychickým 

tlakem, velká zkušenost, velmi dobře 

sehrané skupinky s praxí v záchraně a 

velmi dobrým vybavením. 

Jizera z Mýta při 

průtoku nad 40 

m3/s v Jablonci. 

WW VI 

Hranice sjízdnosti, kdy tok může být sjízdný 

v kombinaci s vhodným stavem vody a 

dalšími podmínkami. 

dtto. WW V 
Vydra za velké 

vody. 

Tab. 3.1 Tabulka obtížnosti
20

 

3.3.  Kilometráž řek 

Vodácká kilometráž je soubor informací a mapové dokumentace k jednotlivým řekám. 

Vodáky upozorňuje na místa, kde hrozí nebezpečí, které jezy se dají jet, popřípadě přenést a 

kudy, kde se nachází možnost ubytování a stravování, popřípadě jaké se v okolí nacházejí 

pamětihodnosti. 

Nezbytností každé kilometráže je legenda. Zvláštní značky a piktogramy znázorňují 

informace nezbytné ke splouvání řeky. Například černý obdélníček znázorňuje jez bez 

                                                 
20

 URL: http://www.raft.cz/obtiznost.aspx [citováno 29. 1. 2013] 
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propusti, obdélníček s bílým páskem jez s propustí. Pozice bílého pásku udává místo, kudy lze 

jez splout. Obr. 3.3 zobrazuje kilometráž řeky Berounky, ze které lze vyčíst, že na 16 km  

od ústí se nachází jez, vysoký 1,4 m s náhonem, který se přenáší napravo. Dále nás kilometráž 

upozorňuje na nebezpečí nalevo od jezu a informuje nás o možnosti ubytování 

v organizovaném tábořišti Dobřichovice, které jak se později dozvíme, je od roku 2005 mimo 

provoz. Na 15,2 km od ústí budeme podplouvat lávku pro pěší a po 400 metrech vpravo se 

nachází železniční stanice Dobřichovice, nebo že na 10. kilometru můžeme vpravo na skále 

vidět kulturní zajímavost, hrad Kazín.  

 

Obr. 3.3 Kilometráž Berounky
21

 

3.4.  Řeky vhodné k vodní turistice 

Do této kategorie spadají řeky, které mají alespoň minimální zázemí pro vodáky, mají 

dostatečnou infrastrukturu a jsou splavné alespoň pár měsíců v roce.  

V České republice je téměř 200 řek, říček a potoků. Mezi nimi je ale několik větších  

a známějších, které budou stručně představeny dále. Vodák má v České republice opravdu 

nemalé možnosti. A okolí řeky je mu ve většině případů příznivě nakloněno. 

                                                 
21

 JANČAR, Vojta a Ivan NOVÁK. Vodácký průvodce Česko. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 80-7224-500-7. 
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Obr. 3.4 Mapa řek v ČR
22

 

Vltava 

Vltava je nejdelší českou řekou a také nejnavštěvovanější. Je tomu tak proto, že má 

celoročně dostatek vody ke splutí. Délka sjízdného úseku je přes 400 km. Vltava má dva 

prameny a množství přítoků, které jsou vítaným zpestřením. Na toku leží celkem 9 vodních 

nádrží. Okolí Vltavy je velmi příjemné. Lesnaté části střídají údolí s meandry. Vodácké 

zázemí je dobré, ale s rostoucí popularitou vodní turistiky se ukazuje kapacitně nedostatečné. 

Protože bývá řeka v období prázdnin přímo zahlcena vodáky, přistoupila správa NP Šumava 

k regulaci množství vodáků na řece. Určité oblasti lze proplouvat pouze s povolenkou. Vltavu 

obklopuje také mnoho kulturních a jiných zajímavostí.
23

 

Řeka Vltava 

Délka toku 430 km 

Plocha povodí 28 090 km
2
 

Průměrný průtok 151,0 m³ s
-1 

Města na řece Český Krumlov, České Budějovice,  

Týn n. Vltavou, Praha 

Obtížnost ZWA – WWV 

Tab. 3.2 Charakteristika řeky Vltavy
24

 

                                                 
22

 URL: http://www.zemepis.com/reky4.php [citováno 29. 1. 2013] zdrojová mapa byla mnou dodatečně 

upravena o názvy řek 
23

 URL: http://www.raft.cz/cechy/vltava.aspx?ID_reky=22 [citováno 29. 1. 2013] 
24

 K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/cechy/vltava.aspx?ID_reky=22 [citováno 

29. 3. 2013] a URL: http://www.ceske-reky.cz/vltava/ [citováno 29. 3. 2013] 
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Sázava 

Pro vodáky velmi malebná řeka, nacházející se v oblasti Vysočiny a ústící do Vltavy. Délka 

sjízdného toku je kolem 200 km. Je známá pro svou nádhernou přírodu, peřejnaté úseky  

a dobré vodácké zázemí.
25

 

Řeka Sázava 

Délka toku 225 km 

Plocha povodí 4350 km
2
 

Průměrný průtok 25,2 m³ s
-1

 

Města na řece Žďár n. Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav, 

Světlá n. Sázavou, Ledeč n. Sázavou 

Obtížnost ZWB – WWII 

Tab. 3.3 Charakteristika řeky Sázavy
26

 

Ohře 

Řeka pramenící v Německu. Sjížděný úsek měří asi 240 km. Z hlediska vodácké 

přitažlivosti je nejzajímavější střední úsek řeky, kde řeka teče údolím se zalesněnými stráněmi 

a občasnými peřejemi. Ohře protéká mnoha zajímavými městy, mezi která patří například 

Karlovy Vary.
27

 

Řeka Ohře 

Délka toku 316 km 

Plocha povodí 5614 km
2
 

Průměrný průtok 37,94 m³ s
-1

 

Města na řece Cheb, Sokolov, Loket, Karlovy Vary, Žatec, 

Louny, Litoměřice 

Obtížnost ZWB – WWI 

Tab. 3.4 Charakteristika řeky Ohře
28

 

                                                 
25

 URL: http://www.raft.cz/cechy/sazava.aspx?ID_reky=16 [citováno 29. 1. 2013] 
26

 K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/cechy/sazava.aspx?ID_reky=16 [citováno 

29. 3. 2013] a URL: http://www.ceske-reky.cz/sazava/ [citováno 29. 3. 2013] 
27

 KOHOUTEK, František et al.Kilometráž Československé řeky. Praha: Olympia, 1978. ISBN 27-030-78. 
28

 K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx?ID_reky=12 [citováno 29. 

3. 2013] a URL: http://www.ceske-reky.cz/ohre/ [citováno 29. 3. 2013] 
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Berounka 

Tato řeka je ideální pro odpočinkovou a nenáročnou plavbu. Její povodí se rozkládá 

v západních Čechách. Tok je tvořen několika přítoky a své jméno získává až po soutoku 

s Radbuzou. Délka sjízdného toku je 220 km. Řeka je s výjimkami sjízdná po celý rok.
29

 

Řeka Berounka 

Délka toku 139,1 km 

Plocha povodí 8861 km
2
 

Průměrný průtok 36m³ s
-1

 

Města na řece Plzeň, Beroun 

Obtížnost ZWC – ZWC+ 

Tab. 3.5 Charakteristika řeky Berounky
30

 

Morava 

Největší moravská řeka pramení na svazích Kralického Sněžníku. Délka sjízdného 

toku je 344 km. Její horní úsek má charakter bystřiny. Řeka protéká CHKO, kde je zakázáno 

táboření a omezována je i její splavení. Dolní úsek už není tak zajímavý, zde už je Morava 

silnou nížinnou řekou s líným a širokým korytem.
31

 

Řeka Morava 

Délka toku 353 km 

Plocha povodí 26 658km
2
 

Průměrný průtok 120,0m³ s
-1

 

Města na řece Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště, 

Veselí n. Moravou 

Obtížnost ZW – WWIV 

Tab. 3.6 Charakteristika řeky Moravy
32

 

  

                                                 
29

 URL: http://www.raft.cz/cechy/berounka.aspx?ID_reky=2 [citováno 29. 1. 2013] 
30

K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/cechy/berounka.aspx?ID_reky=2 [citováno 

29. 3. 2013] a URL: http://www.ceske-reky.cz/berounka/ [citováno 29. 3. 2013] 
31

 URL: http://www.raft.cz/morava/morava_r.aspx?ID_reky=37 [citováno 29. 1. 2013] 
32

K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/morava/morava_r.aspx?ID_reky=37 

[citováno 29. 3. 2013] a URL: http://www.ceske-reky.cz/morava/ [citováno 29. 3. 2013] 
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Odra 

Vzniká spojením 3 potoků v oblasti Oderských vrchů. Horní úsek protéká CHKO a je 

nejkrásnějším z úseků. Sjíždění horního toku se doporučuje na uzavřených lodích a rychlost 

plavby je asi 4-6 km/h. Zbylé části řeky mají nížinný charakter a rychlost plavby se snižuje. 

Délka sjízdného toku je 98 km. Odra má také význam pro mezinárodní říční dopravu. Ústí u 

Štětínského zálivu.
33

 

Řeka Odra 

Délka toku 865 km 

Plocha povodí 4722,5 km
2
 

Průměrný průtok 48,20m³ s
-1

 

Města na řece Odry, Ostrava, Bohumín 

Obtížnost ZWC – WWII 

Tab. 3.7 Charakteristika řeky Odry
34

 

 

                                                 
33

 ŠTEFÁČEK, Stanislav. Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska. Praha: Baset, 2008. ISBN 978-

807-3401-054. 
34

 K vytvoření tabulky jsem použila zdroje URL: http://www.raft.cz/morava/odra.aspx?ID_reky=39 [citováno 

29. 3. 2013] a URL: http://www.pod.cz/atlas_toku/vseobecna-cast.html [citováno 29. 3. 2013] 
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4. Potřebné vybavení pro realizaci vodní turistiky  

Do vodáckého vybavení řadíme především lodě, pádla, lana, krycí deky nebo zástěry. 

Ale patří zde i věci, které nejsou nezbytné, ale usnadňují a zpříjemňují plavbu. Mezi ně patří 

především neoprenové oblečení a zavazadla chránící osobní věci před vodou. 

4.1.  Lodě a pádla 

Každá loď má své označení. Nejčastěji se lodě označují velkým počátečním písmenem 

anglického názvu druhu lodi a číslicí, která značí počet míst pro posádku. Například K2 značí 

dvoumístný kajak nebo C1 jednomístnou kánoi. Obecně lze vodácká plavidla rozdělit  

na kánoe, kajaky, pramice a nafukovací plavidla. 

Kánoe 

Kánoe se vyrábějí ve 3 kategoriích. Celokryté, polokryté a otevřené. Přičemž první 

dvě najdou využití hlavně při závodech nebo na divoké vodě, poslední je typickou 

představitelkou plavidla pro letní vodní turistiku. Výrobní materiál lze také rozdělit  

do 3 kategorií. V současné době téměř ojedinělé žebrové lodě s dřevěnou kostrou potažené 

plátnem. Další skupinou jsou skořepinové lodě z kevlaru, laminátu nebo karbonu a poslední 

masivně se rozšiřující odolné lodě plastové.
35

 

Kajak 

Kajak bývá obecně obratnější než kánoe, lehčí a poháněný kajakářským pádlem s listy 

na obou stranách. Je vhodný především na divokou vodu nebo moře a nejčastěji bývá 

jednomístný a plně uzavřený. V oblasti vodní turistiky není tak používaný jako kánoe.  

Pramice 

Laminátové nebo dřevěné plavidlo s plochým dnem a krytou přídí určené pro větší 

počet lidí. Pramice je oblíbená především mezi skauty a hojně využívaná také rybáři. 
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 BÍLÝ, Milan. Kanoistika. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-9050-5. 
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Nafukovací plavidla 

Podoba všech předchozích plavidel byla v současné době přetransformována  

do plastových nafukovacích verzí. Jejich výhodou je, že jsou stabilní a tudíž bezpečnější. Dále 

je jejich velkým plusem jejich nižší váha a skladnost. Naproti tomu utrpěla jejich 

ovladatelnost a rychlost. Pro letní vodu jsou méně vhodné, protože pomalý tok řeky 

nedovoluje posádce si ani na okamžik odpočinout od pádlování.  

Pádla 

Mezi používané materiály patří dřevo, plast, sklo, hliník a dural. Pádla jsou dvou 

druhů, pro kajak a pro kánoi. Kajakářské pádlo má na rozdíl od kanoistického dva listy, 

přičemž jeden z nich je pootočen o 45-90 stupňů. Pádlo by mělo vodákovi dosahovat do 

oblasti mezi krční jamkou a úrovní očí.
36

 

4.2.  Oblečení, zavazadla a záchranné pomůcky 

V létě je třeba se chránit proti slunci a horku, proto je nezbytnou výbavou lehký oděv, 

sluneční brýle, pokrývka hlavy a ochranný krém s vysokým faktorem. Proti chladnému počasí 

nejlépe poslouží neopren, materiály, které rychle schnou nebo fleece oblečení, které hřeje  

i v mokrém stavu. Během plavby s sebou musí vodák mít doklady, peníze, které je nutné 

zabalit nepromokavě. K tomu slouží buď soudek, nebo lodní pytel. Soudek je plastový, má 

šroubovací víko, je velmi odolný a prostorný. Lodní pytel je plastový popřípadě neoprenový 

vak s rolovacím uzávěrem. Je velmi lehký a zaručuje dobrou voděodolnost.
37

 

Úkolem plovací vesty je nadnášet tělo ve vodě, zahřát a chránit proti nárazům. Chránit 

má také přilba a to především na kamenité nebo zarostlé řece. Záchrannými pomůckami se 

myslí především lékárnička a házecí plovací pytlík.
38
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 JANČAR, Vojta a Ivan NOVÁK. Vodácký průvodce Česko. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 80-7224-500-7. 
37

 JANČAR, Vojta a Ivan NOVÁK. Vodácký průvodce Česko. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 80-7224-500-7. 
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5. Specializované cestovní kanceláře na vodní turistiku  

Na trhu cestovního ruchu v České republice působí přes 1000 cestovních kanceláří. 

Cestovní kanceláře lze rozdělit podle několika kritérií. Mezi hlavní hlediska patří dělení  

na incomingové a outcomingové kanceláře, třídit je lze i podle hlediska velikosti, dále pak na 

všeobecné a specializované kanceláře. Vyčleníme-li z tohoto počtu cestovní kanceláře, které 

se specializují na prodej sportovně laděných zájezdů, konkrétně vodní turistiky, jejich počet 

se razantně sníží. Specializované cestovní kanceláře se vyznačují, díky zaměření jen  

na omezenou klientelu, vyšším standardem poskytovaných služeb. Umožňují prohloubení 

kvality služeb v zájmové oblasti, popřípadě rozšíření destinací zájezdů. O klienta se stará 

vysoce kvalifikovaný a zkušený dohled. Za specializaci lze ale také považovat soustředěnost  

na jednu destinaci. Například severoevropské raftové zájezdy nebo putování po českých 

řekách. 

V následující kapitole jsou popsány specializované cestovní kanceláře na vodní 

turistiku, jejich stručná charakteristika a analýza nabídky poskytovaných služeb.  

Kanceláří, které mají v nabídce vodácké zájezdy, je mnoho. Některé společnosti se ale 

na vodní turistiku přímo nespecializují, a proto nebudou níže uvedeny. Příkladem jsou CK 

Adventura, CK Kudrna nebo CK Smart travel, jejichž specializací jsou outdoorové sporty, 

mezi které řadíme i vodní turistiku. Nesmíme je proto úplně opomíjet, protože část jejich 

klientely, tvoří potencionální zákazníci níže uvedených cestovních kanceláří.  

5.1.  Cvok- Cestovní vodácká kancelář 

Lenka Vrbatová - cestovní vodácká kancelář (IČO: 72953772), se sídlem 

v Pardubicích na ulici Jiráskova 29, je cestovní kanceláří založenou 3. 3. 2003 jako 

koncesovaná živnost Lenky Vrbatové (*1978).
39

 

Zákonné pojištění proti úpadku má kancelář sjednáno u pojišťovny Generali, a.s. 

Kromě Pardubic se pobočka nachází ještě v Hradci Králové. Jejich webové stránky (obr. 5.1) 

jsou dostupné z adresywww.cvok.cz. 
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Obr. 5.1 Webové stránky CK Cvok
40

 

V nabídce zájezdů a služeb cestovní kanceláře se nachází 

 raftové a kanoistické zájezdy v ČR i zahraničí, 

 vodácká škola,  

 školní vodácké kurzy,  

 seakayaking, 

 programy pro firmy, 

 půjčovna lodí a vybavení, 

 vodácký obchod a bazar. 

Nabídka všech zájezdů je barevně rozlišena, aby vynikla různá obtížnost (obr. 5.2).
41

 

 

Obr. 5.2 Barevné rozlišení obtížnosti zájezdů CK Cvok
42
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Raftové zájezdy 

V nabídce CK jsou jednodenní zájezdy v Čechách a na Slovensku. Jedná se především 

o jarní termíny, kdy je v korytu dostatek vody nebo o nejhořejší úseky řek a peřejnaté úseky, 

sjízdné právě jen v tomto období. Jde o řeky Jizera, Sázava, Moravice, Jihlava, Orlice, Otava, 

Labe, Kamenice. V ceně zájezdů, která se pohybuje od 450,- do 1.500,- Kč, je zahrnuto 

vodácké vybavení, odborný dohled, dovoz vybavení na start a z cíle, svoz řidičů k autům.
43

 

Víkendové a delší raftové zájezdy nabízí CK výhradně v zahraničí, kde jsou lepší 

podmínky. Mezi cílové destinace patří Ukrajina (Tisa), Itálie (Noce), Rakousko (Salza), 

Francie (Isére), Švýcarsko (Inn), Norsko (Atna), Slovinsko (Bovec), Černá Hora (Tara)  

a Maroko (El Mabid). Ceny zájezdů jsou v rozmezí od 2.890,-Kč až do 27.950,-Kč. V ceně je 

zahrnuta doprava, ubytování, zapůjčení vodáckého vybavení a instruktor.
44

 

Zájezdy na kánoích 

V České republice CK pořádá jednodenní, víkendové a prázdninové zájezdy  

do jednoho týdne. Jednodenní zájezdy stojí do 650,- Kč. V této ceně je vybavení, přeprava 

bagáže a péče instruktora. U vícedenních a prázdninových zájezdů cenu navyšuje ubytování  

a táborová snídaně. Může se tedy vyšplhat až k 4.000,- Kč. Výběr řek je opravdu široký. 

Klient si může vybrat zájezd například na řekách Vltava, Orlice, Berounka, Jizera, Kamenice, 

Moravice, Otava, Ohře, Sázava, Blanice, Vydra, Jizera, Chrudimka, Labe nebo Úpa.
45

 

Pro zájezdy do zahraničí CK doporučuje alespoň minimální zkušenosti nebo 

zkušeného partnera do lodi. V nabídce jsou obdobně jako u raftových zájezdů víkendové  

a vícedenní zájezdy, které jsou barevně rozlišeny. Cílových destinací je opravdu mnoho. 

Klient má možnost navštívit Řecko, Albánii, Chorvatsko, Německo, Ukrajinu, Polsko, 

Slovinsko, Lotyšsko, Francii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Švýcarsko. V ceně 

zájezdu, která je v intervalu od 2.790,- Kč do 12.990,- Kč, se nachází doprava, ubytování, 

zapůjčení vodáckého vybavení a vyškolený doprovod.
46
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Vodácká škola 

Cestovní kancelář pořádá instruktážní zájezdy pro raft, kajak i kánoi v České republice 

i zahraničí. Speciální zájezdy se organizují pro kajakáře, kteří se hodlají školit v provádění 

eskymáckého obratu. Pro začátečníky je určena kajakářská škola v Čechách, převážně na řece 

Jizeře, a pro pokročilé v Rakousku na řekách Salza, Lech a Isar. Trénink eskymáckého obratu 

probíhá v bazénu u Hradce Králové a stojí 490,-Kč.
47

 

Kanoistická škola se koná během víkendových zájezdů na české řeky. Během 

přihlašování má klient vyplnit kolonku bez zkušeností, aby odborný doprovod věděl, komu je 

třeba se více věnovat.
48

 

Raftová škola je šitá přesně na míru požadavkům klienta. Základním předpokladem je 

účast minimálně 4 osob. Cena se kalkuluje individuálně podle velikosti skupiny a vybrané 

řeky. Z těch je na výběr Jizera, Sázava, Kamenice, Labe, Otava v jarních termínech nebo při 

odpouštění přehrady, nebo některý z umělých kanálů (Černá Vrbná, Trója). Podmínkou není 

ani vlastní vybavení.
49

 

Školní vodácké kurzy 

Pro základní, střední a speciální školy CK nabízí jednodenní i vícedenní zájezdy  

na kánoích a raftové zájezdy, při kterých licencovaní cvičitelé naučí žáky ovládat loď, 

zacházet s vybavením a chovat se na vodě bezpečně. Kurzy jsou zajišťovány ve dvou 

variantách. Plný servis zaručuje zapůjčení vodáckého vybavení a lodí, teoretickou přípravu na 

suchu, praktický výcvik na vodě, dopravu lodí a vybavení na start a z cíle, doprovodné 

vozidlo a převzetí zodpovědnosti za zabezpečení a případné poškození vybavení. Existuje 

možnost příplatku za stravu a pojištění. Minimální počet zúčastněných žáků je 15 a učitelé 

jsou zdarma. Cena na jednoho žáka vychází max. na 450,- Kč pro jednodenní zájezdy, 

v závislosti na vybrané destinaci výcviku. Těmi jsou Opatovický kanál, Labe u Kunětic, 

Chrudimka, Orlice z Týniště n. Orlicí nebo z Třebechovic pod Orebem, Labe ze Dvora 

Králové a Jizera z Malé Skály. Pro vícedenní zájezdy to jsou řeky Orlice, Vltava, Sázava, 

Otava, Berounka a max. cena na žákaje 1.900,- Kč. Druhou variantou je pouze půjčovné lodí 
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a vybavení a jeho doprava na místo startu a z cíle. Tato varianta je vhodná pokud si chce škola 

organizovat kurz sama.
50

 

U raftových zájezdů druhá možnost chybí, o organizaci se starají vyškolení instruktoři. 

Zájezdy jsou zajištěny na jeden až pět dní na jedné z řek Otava, Vltava, Sázava nebo Jizera.
51

 

Seakayaking 

Seakayak je speciálním druhem kajaku. Jedná se o dlouhou, štíhlou loď určenou  

pro výlety na moři, vodních nádržích nebo jezerech, protože dobře proráží vlny a drží směr 

díky kormidlu ovládaného pedály. CK nabízí odpolední kurzy pro začátečníky v Pardubicích 

na soutoku Labe a Chrudimky za 450,- Kč. Víkendy na Dalešické přehradě, Orlíku, Vltavě  

a Labi za 1.890,- Kč.
52

 

Během zahraničních až týdenních zájezdů má možnost klient navštívit destinace jako 

Sardinie, Korsika, Elba, Řecko, Chorvatsko, Holandské kanály, Maďarsko nebo Německo. 

Některé zájezdy zajišťují dopravu autobusem, u jiných si dopravu klient musí hradit sám. 

Nicméně v každém ze zájezdů jsou zahrnuty poplatky za půjčovné a odborný dohled.  

U zahraničních zájezdů se cena pohybuje od 3.250,-Kč do 13.950,- Kč.
53

 

Programy pro firmy 

Pro firmy si CK připravila bohatou nabídku jedno až dvoudenních akcí. Cena akce se 

přizpůsobuje počtu účastníků. Společnost si může vybrat z firemního raftingu, vodní turistiky, 

noční vodní turistiky, survivalových závodů, večerního grilování, teambuildingových akcí 

v Olomouci a outdoorového programu ve vinařské oblasti.
54

 

Půjčovna lodí a vybavení 

Společnost Cvok provozuje dva typy půjčoven. Jedny jsou umístěny přímo na řece  

a druhé jsou kamenné půjčovny s celoročním provozem v Pardubicích a Hradci Králové. 

Půjčovny na řekách jsou v provozu během sezóny a nachází se na řekách Vltava, Orlice, 

Labe, Úpa, Chrudimka a na Opatovickém kanále. V půjčovně jsou k dispozici nafukovací  
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a plastové lodě, rafty, vodácké vybavení (pádla, vesty, přilby, vaky, sudy, neopren)  

a turistické a horolezecké potřeby. Uvedené ceny se účtují po dnech za 1 kus. Pro větší 

skupiny jsou k dispozici slevy. Půjčené vybavení lze také dopravit na řeku. Půjčovna má 

vlastní webové stránky dostupné z adresy http://www.pujcovny-lodi.cz/.
55

 

Vodácký obchod a bazar 

Prodejna společnosti Cvok se nachází v Hradci Králové na ulici Kotěrova 828. Klienti 

CK Cvok a registrovaní členové SVOČR mají slevu. Stejně jako půjčovna má i prodejna 

samostatný web (http://obchod.cvok.cz/). Obchod je partnerskou prodejnou společnosti 

HIKO. Zákazník zde najde lodě, pádla, neopreny, bundy, vesty, přilby, lodní pytle, 

bezpečnostní výbavu, mapy, kilometráže a mnoho dalšího vodáckého vybavení. Dále jsou zde 

k prodeji i turistické potřeby. K dispozici je i bazar a opravna vybavení.
56

 

Podle statistiky cestovní kanceláře Cvok, jejich služeb v roce 2012 využilo přes  

2 tisíce lidí. Z toho 820 klientů oslovila nabídka jednodenních zájezdů na rafty a kánoe, 499 

strávilo v ČR vícedenní zájezd, 97 se vydalo na seakajaky a 776 klientů si vybralo vícedenní 

vodácké zájezdy do zahraničí.
57

 

5.2.  Povoda s.r.o. 

Společnost Povoda, s.r.o. (IČO: 24775738), se sídlem v Kolíně na ulici Moravcova 

856, byla zapsána do obchodního rejstříku 6. prosince 2010. Společníky s 50 % podílem  

a zároveň jednateli jsou Anna Moravcová (*1983) a Jan Holub (*1982). Základní kapitál 

společnosti je 200.000,- Kč, který je plně splacen. Předmětem podnikání je výroba, obchod  

a služby. 31. 3. 2011 získal Jan Holub živnostenské oprávnění na provoz cestovní kanceláře.
58

 

Povoda s.r.o. je pojištěna proti úpadku u pojišťovny Generali, a.s. Stránky společnosti 

(obr. 5.3) jsou dostupné z http://www.povoda.cz/. 
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Obr. 5.3 Webové stránky CK Povoda
59

 

Cestovní kancelář Povoda má své zájezdy rozděleny do těchto položek: 

 vodácké akce po Česku, 

 vodácké zájezdy po Evropě i jinam, 

 firemní akce na vodě, 

 vodácké kurzy pro školy, 

 akce na klíč, 

 půjčovna lodí, 

 bazar. 

Vodácké akce po Česku 

Vodácké akce po Česku cestovní kancelář pořádá celkem na 10 řekách. Jsou jimi 

Otava, Morava, Ohře, Berounka, Lužnice, Vltava, Chrudimka, Mastník, Doubrava a Orlice. 

Zájezdy jsou minimálně jednodenní a maximálně týdenní. V ceně zájezdů je zahrnuto 

půjčovné, doprava lodí a ostatního vybavení, přeprava bagáže doprovodným vozidlem, 

odborný dozor a řidič, pojištění proti poškození a ztrátě vybavení. Dopravu, ubytování 

v kempu a stravu si hradí každý účastník zvlášť. Cena za týdenní zájezd vychází asi  
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na 1.500,- Kč. V nabídce českých vodáckých akcí je i nácvik eskymáckého obratu v bazénu  

v Kutné Hoře. Tento kurz stojí 200 korun.
60

 

CK Povoda pořádá druhým rokem Samba maraton na řece Sázava. Závodí se ve třech 

kategoriích (ženy, muži, mix). Trať je dlouhá 42 km a 195 metrů a kombinuje se v ní jízda  

na kánoi a běh. Vybavení mohou mít účastníci vlastní nebo jim je za zvýhodněnou cenu 

zapůjčí půjčovna Samba. Odměnou pro účastníky jsou hodnotné ceny nejrůznějších 

sportovních značek a všichni účastníci budou slosováni o výhru kánoe Samba. Závod je 

plánován na půlku září roku 2013.
61

 

Dalším závodem s mnohem delší tradicí, který CK pořádá, je Závod napříč Prahou- 

přes 3 jezy. Trasa, která měří 6,5 km, vede od Císařské louky ke Štvanici. Startovné je 30 

korun. V případě, že si chce vodák zapůjčit vybavení, nabízí půjčovna zvýhodněné taxy.
62

 

Vodácké zájezdy po Evropě i jinam 

Zájezdy do ciziny jsou organizovány celkem v 10 zemích Evropy. V nabídce je 

Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Francie, Albánie, 

Rumunsko, Bosna a Hercegovina. Zájezdy jsou desetidenní, týdenní a zkrácené čtyřdenní. 

V ceně, která je max. 11.000,-Kč, je zahrnuta doprava účastníků a vybavení do destinace, 

služby organizátora, půjčovné lodí a vybavení, ubytování, pojištění, případné poplatky  

za splutí.
63

 

Firemní akce na vodě 

CK Povoda má pro své klienty nachystány aktivní programy v přírodě. Kromě 

vodáckých aktivit mají firmy na výběr i kola, in-line brusle a v zimním období také lyže nebo 

snowboard. Společné aktivity mají spolupracovníkům dodat energii a zlepšit vztahy  

na pracovišti. Jsou připraveny i týmové hry, úkoly a večerní zábava v podobě grilování nebo 

zpěvu a tance. Cena firemní akce se kalkuluje podle počtu účastníků a vybraného programu, 

proto je velmi individuální.
64
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Vodácké kurzy pro školy 

Na Sázavě, Otavě, Vltavě, Berounce, Lužnici, Orlici, Ohři, Hronu a Dunajci si mohou 

základní, střední a vyšší odborné školy zamluvit vodácký kurz. Žákům je zajištěno vybavení, 

jeho doprava z místa na místo a pomoc s plánováním programu. Cena kurzu se stanovuje po 

jednotlivých dnech na 1 žáka. Začíná na 150,- Kč za jeden den a končí na 520,- Kč za 5 dní. 

Pedagogický doprovod na 10 žáků je zdarma. Lze také zajistit odborně vyškolený doprovod  

a stravování.
65

 

Akce na klíč 

Zájezd na míru je vhodný pro větší i menší skupiny. Minimální počet účastníků je 6 

pro zahraniční zájezdy (doprava mikrobusem) a 12 pro tuzemské (doprava vlastní). Kolektiv 

klientů si může vymyslet zájezd od A do Z. Počínaje termínem a konče exotickou destinací 

(Maroko, Gruzie), která se běžně v nabídce CK nenachází pro nízkou prodejnost. Objednat si 

klient může i dopravu a stravování. Cena akce se odvíjí od velikosti skupiny, délky zájezdu, 

destinace a objednaných služeb.
66

 

Půjčovna lodí 

Kromě provozování cestovní kanceláře má společnost Povoda, s.r.o. oprávnění 

k provozu půjčovny lodí na Sázavě a Otavě. Během sezóny je v provozu celkem 12 loděnic. 

Při vyzvednutí půjčených lodí a vybavení přímo tam, klient neplatí nic. Půjčovna také ovšem 

nabízí možnost dopravy a slevy pro větší skupiny. V půjčovně je k dispozici prvotřídní 

vodácké vybavení. Lodě Samba, rafty, kajaky, neopren, atd. Vodácká půjčovna má vlastní 

webové stránky dostupné z http://www.pujcovna-lodi.cz/.
67

 

Bazar 

Bazarové zboží pochází z vybavení cestovní kanceláře a není nijak staré ani 

poškozené. Vyprodává se pouze z toho důvodu, aby si klienti půjčovali pouze nejmodernější 
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vybavení. K prodeji jsou lodě a vesty. Cena se odvíjí od počtu sezón, během kterých byla 

v CK používána.
68

 

V roce 2012 Povoda, s.r.o. uspořádala celkem 62 akcí, kterých se účastnilo 1.297 

osob. Tento počet klientů se každoročně téměř nemění.
69

 

5.3.  Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. 

Tato cestovní kancelář se sídlem na Slunečním náměstí 2583/11, Praha – Stodůlky, 

158 00 (IČO: 25625098) byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost s ručením 

omezeným 20. listopadu 1997. Základní kapitál společnosti činí 100.000,-Kč, který je plně 

splacen. Společníky jsou Martin Janda (*1959), který vlastní ve společnosti 66% a Barbora 

Jandová narozena (*1985), jejíž část činí zbylých 34%. Předmětem podnikání centra je 

provozování cestovní kanceláře, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

půjčování sportovních a kempinkových potřeb.
70

 

Cestovní kancelář je pojištěna na záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře  

u pojišťovny Uniqa, a.s. Webové stránky centra (obr. 5.3) jsou dostupné z adresy 

http://www.honza-centrum.cz/. Zájezdy CK nabízí ve 3 kategoriích obtížnosti, znázorněných 

různě barevným čtvercem a jednou až třemi tečkami. Modrá barva a jedna tečka znamená, že 

je zájezd vhodný pro úplně všechny i bez zkušeností. Červená barva a dvě tečky mají klienta 

upozornit, že na tento zájezd je třeba alespoň nějaké znalosti ovládání lodě a černý čtverec se 

třemi tečkami značí vyšší obtížnost, která není vhodná pro začátečníky. Doprava je 

autobusem nebo vlastní a ubytování v kempu nebo chatkách.
71
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Obr. 5.4 Webové stránky centra Honza
72

 

Cestovní kancelář nabízí: 

 víkendové vodácké zájezdy,  

 vícedenní tuzemská vodácká dovolená, 

 vícedenní zahraniční vodácké zájezdy, 

 vodácké akce pro školy a skupiny, 

 půjčovna lodí a vybavení, 

 prodejna. 

Krátkodobé zájezdy jsou pořádány v České republice a sousedních státech. V nabídce 

jsou zájezdy se zajištěnou autobusovou dopravou i dopravou vlastní. CK zajišťuje zapůjčení 

lodí a výstroje, doprovodné vozidlo, služby průvodce, ubytování v tábořišti nebo kempu, 

pojištění proti ztrátě či poškození zapůjčených věcí. U některých zájezdů se do celkové ceny 

započítává i jízdenka na vlak. 

Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. provozuje půjčovnu lodí na řeky Sázava 

a Berounka, při větším množství (min. 3 ks) zajišťuje i dopravu. Půjčují 5 druhů lodí,  

od nejstabilnější Rottomod, která je vhodná především pro začátečníky, až po Baraky, kterými 

se vybavují už zkušenější vodáci. Kromě lodí mají na skladě k půjčení i neopren, barely, 

pádla, vesty a přilby. Centrum Honza dále zřídilo samostatný web pro nákup vodáckého 

vybavení a dalších potřeb. K nalezení je zde mimo vodáckých potřeb i množství 
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outdoorových a kempinkových položek. Samozřejmostí je i sportovní oblečení. Mezi další 

aktivity patří pořádání vodáckých akcí pro uzavřený kolektiv. Příkladem jsou školní a firemní 

akce. Během těchto speciálních zájezdů se kolektiv naučí vše potřebné k ovládání lodi, užije 

si zábavu a zlepší vztahy. Akce se pořádají na celkem 8 různých řekách v Čechách. V ceně je 

zahrnuto půjčovné vybavení a jeho doprava k vybrané řece, dále zkušený doprovod  

a pojištění.
73

 

5.4.  PEŘEJ tours s.r.o. 

Peřej tours s.r.o. (IČO: 28568061) se sídlem na třídě Svobody 43/39 v Olomouci byla 

zapsána do obchodního rejstříku 4. prosince 2008. Cestovní kancelář má 3 společníky, jejíž 

podílové vklady tvoří základní kapitál společnosti, který činí 200.000,-Kč. Ing. Zdeněk Wolf, 

(*1949), vlastní 60% díl společnosti. Zbyněk Wolf (*1979) a Dan Wolf (*1986) vlastní každý 

20% podíl ve společnosti. Za společnost jedná a podepisuje jednatel Ing. Zdeněk Wolf. 

Předmětem podnikání je provozování cestovní kanceláře, příležitostná silniční motorová 

doprava, stavba a výroba plavidel, pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova 

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných 

a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, 

velkoobchod a maloobchod.
74

 

CK Peřej tours, s.r.o. je členem Asociace cestovních kanceláří České republiky a 

dvakrát získala ocenění GRAND PRIX REGIONTOUR v rámci mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu GO. Společnost je pojištěna proti úpadku u slovenské Union pojišťovny. 

Webové stránky (obr. 5.4) jsou dostupné na adrese http://www.perej.cz/. 

                                                 
73

 URL: http://www.honza-centrum.cz/ [citováno 23. 3. 2013] 
74

 URL: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a800023420&typ=actual&klic=kf4c1e 

[citováno 23. 3. 2013] 



34 

 

 

Obr. 5.4 Webové stránky Peřej tours s.r.o.
75

 

Cestovní kancelář má ve své nabídce: 

 týdenní a vícedenní zájezdy, 

 víkendové plavby, 

 cyklistiku 

 lyžování 

 poznávací zájezdy 

 firemní akce 

 školní kurzy 

 regionální akce 

V nabídce cestovní kanceláře je především dovolená na vodě, ale také cyklistické  

a lyžařské zájezdy. Dále zprostředkovává poznávací a pobytové zájezdy jiných CK. 

Zabezpečuje firemní akce, programy pro firmy, školní výlety a kurzy. V ceně je zahrnuto 

komplexní vybavení (půjčení lodí, pádel a jiného vybavení, jeho doprava, ubytování, doprava 

účastníků) a odborný dohled. 

Nabídka vodácké dovolené je rozdělena do dvou kategorií. Víkendové plavby  

a týdenní a vícedenní zájezdy. Víkendové plavby jsou vhodné pro rodiny s dětmi, jednotlivce 

a skupiny a to i pro úplné začátečníky. Jedná se o jedno až dvoudenní zájezdy po České 

Republice, Slovensku a Polsku. Vícedenní putování o délce 4-7 dnů také nevznáší  
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na účastníky žádné nároky. Cílovými destinacemi jsou Polsko, Slovensko, Rakousko, 

Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a samozřejmě také Česká Republika. V ceně 

zájezdů je zahrnuto půjčovné za sportovní a vodácké vybavení, technický doprovod, vodácký 

instruktor, poplatky za táboření, doprovodné vozidlo a u vícedenních zahraničních zájezdů 

také autobusová doprava. Ceny zájezdů se s ohledem na délku, technickou náročnost a 

vodáckou obtížnost pohybují max. do 10.000,- Kč.
76

 

Poznávací zájezdy po celé Evropě nejsou produktem CK Peřej, proto zde nebudou 

rozebrány, stejně tak jako cyklistické a lyžařské zájezdy, které nejsou předmětem mého 

zájmu. 

Školní a firemní kurzy cestovní kancelář pořádá v České republice a sousedních 

státech. Klient má možnost si vlastní zájezd poupravit jak se mu zlíbí. V nabídce nejsou jen 

vodácké zájezdy, ale také poznávací, turistické nebo kombinované. Na stránkách je také 

seznam organizací a škol, které využily firemních nebo školních programů a videa 

z uskutečněných akcí. Cena zájezdů se odvíjí od velikosti skupiny a poskytovaných služeb.
77

 

V samostatné kategorii programy v Olomouci se nachází nabídka aktivit v tomto 

městě. Jde o vyhlídkové plavby ve městě a blízké CHKO, o cyklistické vyjížďky a poznávací 

zájezdy pro seniory.
78

 

5.5.  CK RA-Zlín, s.r.o. 

Společnost RA-Zlín, s.r.o. (IČO: 28333314) byla zapsána do obchodního rejstříku  

25. 3. 2009. Sídlí na ulici Náves 36, Zlín – Prštné, 760 01. Právní formou je společnost 

s ručením omezeným a má dva společníky. Hynek Machala (*1958) a Zlatuše Machalová 

(*1958) oba vlastní 50% podílu ve společnosti. Základním kapitál společnosti činí 200.000,- 

Kč. Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně. Předmětem 

podnikání je provoz cestovní kanceláře, silniční i nákladní doprava, provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, mimoškolní 

výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, reklamní činnosti, 
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marketingu, mediálního zastoupení, fotografických služeb, zprostředkování obchodu a služeb, 

velkoobchodu a maloobchodu.
79

 

CK RA-Zlín je pojištěna proti úpadku u pojišťovny Generali, a.s. Webové stránky 

společnosti CK-RA Zlín, s.r.o. (obr. 5.6) jsou dostupné na adrese http://ck-ra.cz/. Cestovní 

kancelář nabízí vodácké dovolené, exotické vodácké zájezdy, půjčuje vybavení, organizuje 

akce pro firmy, školy a malé skupiny a zprostředkovává členství v rakouském horském svazu 

Österreichischer Alpenverein.
80

 

Alpenverein sdružuje všechny nadšence, kteří sportují v horském terénu. Toto 

sdružení zaručuje globální pojištění i těch nejrizikovějších sportů, vyjma parašutismu a jiných 

sportů provozovaných ve vzduchu. Dále poskytuje nejrůznější druhy výhod, slev a klubových 

akcí. Členové mají slevy na lanových drahách v Rakousku, získávají ubytovací kartu 

s možností volného přespání v některém z alpských hotelů nebo až 50% slevy na ubytování, 

dále získávají předplatné časopisu lidé & hory, slevy na zájezdy u CK Alpy, slevy na 

sportovní vybavení v řetězcích HUDY, Rock Point, Hannah, Keen, atd. Roční členství pro 

dospělou osobu stojí 1.500,- Kč. Svaz byl založen v roce 1862 a je v něm registrováno přes 

400 tisíc členů.
81

 

 

Obr. 5.6 Webové stránky CK-RA Zlín, s.r.o.
82
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CK RA-Zlín nabízí: 

 vodácké zájezdy, 

 zájezdy za exotikou, 

 firemní akce, 

 akce pro malé skupiny, 

 školní kurzy a školní výlety 

 půjčovna lodí a vodáckého vybavení. 

Cestovní kancelář své zájezdy pořádá v zahraničí. Vodácké zájezdy pro rok 2013 

organizuje v Rakousku, Slovinsku, Slovensku, Itálii. Jedná se buď o kajakářskou školu, nebo 

divokou vodu větší obtížnosti. Cena zájezdu, která se pohybuje mezi 2.700 - 7.100,- Kč, 

zahrnuje dopravu, zapůjčení vodáckého vybavení, poplatky v kempu a instruktorský 

doprovod. Exotické zájezdy se konají na Kostarice nebo Panamě. Kostariku budou klienti CK 

obdivovat z mořských kajaků za 28.900,-Kč, cena nezahrnuje letenku. Klientům bude 

k dispozici anglicky mluvící místní průvodce, mořské kajaky s vybavením, stravování, 

vstupné do muzeí a národního parku, ubytování a pozemní a lodní doprava.
83

 

V exotických zájezdech lze ještě objevit 22denní zájezd do Kostariky a Panamy  

za 58.900,-Kč. Vodácká část je poněkud zúžená a prostor je dán také k poznávání obou zemí. 

V ceně je zahrnuta letecká doprava, ubytování a česky hovořící průvodce. Cena nezahrnuje 

vstupy, stravu, odletovou daň Panamy, cestovní pojištění a spropitné.
84

 

Firemní akce nejsou na stránkách cestovní kanceláře vypsány. Akce se pořádají 

individuálně každému klientovi na míru. Cestovní kancelář je láká na dobrodružství na řece, 

večery s vínem, nejrůznější týmové stmelující aktivity, sport a hlavně zábavu.
85

 

Pro menší skupiny CK nabízí standardní zájezdy v termínech mimo vypsané, ale také 

na řeky které běžně v nabídce klient nenalezne. Například řeky v jižní Francii, na Korsice, 

Toskánsku, Polsku a zemích bývalé Jugoslávie.
86
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Školní jednodenní výlety se pořádají pro žáky základních a středních škol  

na moravských řekách a jsou doprovázeni a školeni licencovaným instruktorem. Vícedenní 

akce jsou rozšířeny o nabídku českých řek Vltava a Lužnice, rakouských řek Salza a Möll 

a slovenských řek Orava, Dunajec a Hron. V ceně 400,- Kč na osobu není zahrnuta doprava.
87

 

V rámci půjčovny lodí a vodáckého vybavení jsou klientovi k dispozici kajaky značek 

Vaňha, Pyranha, Železný a kánoe značek Pálava, Baraka, Orinoko a RIO. Dále je možnost 

půjčení pádel, vest, přileb, neoprenu, atd. Na čím více dnů si klient vybavení zapůjčí, tím větší 

může získat slevu. Taktéž je možno si najmout vodáckého průvodce.
88
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6. Srovnání nabídky produktů cestovních kanceláří 

V této kapitole jsou srovnány předešlé cestovní kanceláře. Pro tuto potřebu jsem 

vytvořila tabulku (viz tab. 5.1), která shrnuje fakta o srovnávaných cestovních kancelářích. 

Kritérii hodnocení jsou destinace, konkrétně počet států, ve kterých CK poskytují své služby, 

počet zájezdů během celé sezóny, cenová hladina a seznam poskytovaných služeb.  

V neposlední řadě je celkově porovnán modelový zájezd. Jedná se o zájezd  

do Rakouska na řeku Salzu. Nabídka tohoto zájezdu je k nalezení ve všech srovnávaných 

cestovních kancelářích, tudíž právě zde vyniknou odlišnosti. Zájezd je na 3 dny, CK Povoda 

jej nabízí na 4 dny, ale pro lepší srovnání jsem určila cenu na den a znásobila třemi. Ve všech 

cestovních kancelářích je klientovi zajištěna doprava autobusem. U RA-Zlín je možné využít 

vlastní dopravy se slevou z ceny zájezdu. Dále je klientovi k službám odborný doprovod, 

půjčení lodí a vodáckého vybavení. V některých CK je v ceně již zahrnuto půjčení neoprenu  

a ostatní nabízejí možnost si jej přičíst k ceně. Opět jsem tedy u těch CK, které jej v ceně 

nezahrnují, připočetla k celkové ceně pro jednodušší porovnání. V ceně všech zájezdů je 

kempovné, tedy poplatek za ubytování ve vlastním stanu v kempu. Klient je také pojištěn 

proti ztrátě nebo poškození půjčeného vybavení. U poslední CK si může klient přiobjednat 

snídani a večeři. Ze srovnání modelového zájezdu vychází vítězně Honza centrum, který 

všechny již zmíněné služby nabízí za nejvýhodnější cenu. Naopak nejdražší je Povoda, která 

si dle mého názoru tuto pozici zavinila drahým půjčovným neoprenu, který je u ostatních 

cestovních kanceláří až o polovinu levnější. Bez této položky by byla srovnatelná s ostatními. 

Cestovní 

kancelář 

destinace zájezdy ceny Poskytované 

služby 

Modelový zájezd 

(Salza) 

Cvok 19 

 

 

124 od 490,- 

do 13.590,- 

vodácké zájezdy 

firemní akce 

školní kurzy 

půjčovna 

prodejna 

bazar 

24. 5. – 26. 5. (3dny) 

doprava 

průvodce 

kempovné 

vybavení 

pojištění 

+200,- neopren 

3.090,- Kč 

Povoda 

 

11 28 od 100,-  

do 10.950,- 

vodácké zájezdy 

firemní akce 

školní kurzy 

půjčovna 

bazar 

24. 5. – 26. 5. (3dny) 

doprava 

průvodce 

kempovné 

vybavení 



40 

 

pojištění 

+ 420 neopren 

3.308,- Kč 

Honza 

centrum 

7 

 

57 od 390,- 

do 10.950,- 

vodácké zájezdy 

školní kurzy 

půjčovna 

prodejna 

24. 5. – 26. 5.(3dny) 

doprava 

průvodce 

kempovné 

vybavení 

pojištění 

+200,- neopren 

2.680,- Kč 

Peřej tours 7 

 

25 od 440,- 

do 8.990,- 

vodácké zájezdy 

firemní akce 

školní kurzy 

regionální akce 

bazar 

24. 5. – 26. 5. (3dny) 

doprava 

průvodce 

kempovné 

vybavení 

pojištění 

neopren 

2.990,- Kč 

RA-Zlín 6 

 

17 od 2.700,- 

do 58.900,- 

vodácké zájezdy 

firemní akce 

školní kurzy 

půjčovna 

21. 6. – 23. 6. (3dny) 

doprava 

průvodce 

kempovné 

vybavení 

pojištění 

neopren 

3.100,- Kč 

možnost stravování  

vlastní dopravy 

Tab. 5.1 Srovnání nabídky produktů cestovních kanceláří
89

 

Tabulka dále znázorňuje, jak si stojí cestovní kanceláře, pokud jde o počet destinací  

a zájezdů, které mohou klientovi nabídnout. Celkově jde objektivně říct, že CK Cvok nabízí 

největší počet cílových destinací a tomu odpovídá i největší počet plánovaných i již 

uskutečněných zájezdů. Tedy se zdá pro vodáckou dovolenou v zahraničí ideální právě tato 

společnost. Nejlevnější se jeví CK Povoda, jelikož se její cenová hladina zájezdů pohybuje 

nejníže. Ve srovnání modelového zájezdu ale její cena převyšovala ostatní o půjčovné 

neoprenu. Připisuji to skutečnosti, že má CK rozsáhlejší nabídku českých řek, oproti té 

zahraniční, kde cena výrazně vzrůstá. Nejdražší je RA-Zlín, což je důsledkem nabídky 

exotických zájezdů, kterými ostatní cestovní kanceláře vůbec nedisponují. 
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7. Doplňkové služby pro vodní turistiku 

Za doplňkové služby pro vodní turistiku lze považovat takové služby, které nejsou 

hlavní pro výkon vodní turistiky, ale dovolují tak tento sport provozovat i úplným 

začátečníkům, těm kteří nevlastní potřebné vybavení nebo jen výrazně ulehčují nároky  

na organizaci a vybavenost již zkušeným vodákům. 

Mezi tyto služby lze zařadit půjčovny lodí a vodáckého vybavení, doprava osob  

i bagáže, opravny a servis lodí, prodejny a bazary použité výstroje. 

V následující kapitole jsou uvedeny vybrané společnosti poskytující tyto služby.  

7.1.  Půjčovny s možností dopravy 

Půjčovna lodí a vodáckého vybavení slouží k pronájmu věci klientovi na předem 

sjednanou dobu za úplatu. Půjčovny jsou dvojího druhu. První jsou kamenné ve městech, 

které k řekám nemusí být blízko a druhé jsou půjčovny na konkrétní řece. Společnosti často 

provozují oba druhy současně, přičemž půjčovny na řece mají tu výhodu, že není nutná 

doprava lodí. Těmito půjčovnami jsou vybaveny hlavní vodácké tepny. Kamenné půjčovny 

slouží pro případ, že chce klient sjíždět méně navštěvované řeky nebo požaduje speciální 

vybavení, kterým půjčovny na řekách nejsou vybaveny. 

7.1.1. Bisport, s.r.o. 

Sídlem na ulici Ing. Fr. Janečka 511, Týnec nad Sázavou, okres Benešov, PSČ 257 41. 

IČO společnosti je 47540311. Do obchodního rejstříku zapsána v roce 1993. 95% společnosti 

vlastní Jaromír Biolek a zbylých 5% Markéta Pazderová. Základní kapitál společnosti je 

200.000,- Kč. 
90

 

Půjčovna lodí a vybavení je provozována výhradně na řece Sázavě. Základny, kde si 

mohou vodáci lodě půjčit, vrátit, vyzvednout, vyměnit nebo prodloužit, se nachází ve městech 

Zruč nad Sázavou, Kácov, Český Šternberk, Sázava, Čerčany, Týnec nad Sázavou a u peřejí 

Pikovice a Stvořidla. Pronájem dvoumístné kánoe na 3 dny vyjde na 870,- Kč.
91
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7.1.2. Půjčovna lodí Dušan Jakubec 

Dušan Jakubec získal živnostenské oprávnění k půjčování sportovních potřeb 15. 11. 

1993. Půjčovna sídlí na ulici Průběžná 34, 390 02, Tábor – Čekanice.
92

 

Půjčovna nabízí k pronájmu plastové lodě a kompletní vodácké vybavení. Doprava je 

zajišťována na 4 řeky v okolí Tábora (Lužnice, Sázava, Vltava a Otava). Během sezóny stojí 

půjčení dvoumístné plastové kánoe na tři dny 450,- Kč.
93

 

7.1.3. LORA Boršov, s.r.o. 

Půjčovna Lora (IČO: 28137809) se sídlem v Boršově nad Vltavou, Šumavská 87, 

okres České Budějovice, PSČ 373 82 byla zapsána do obchodního rejstříku 26. května 2011. 

Společníky s 50 % podílem a zároveň jednatelé jsou Ing. Ludmila Vačkářová a Ing. Ivana 

Jiroušková. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.
94

 

V nabídce společnosti se nachází půjčování lodí a vybavení na Lužnici, Vltavu  

a Otavu. Cena za dvoumístnou kánoi na 3 dny vychází na 480,- Kč. Doprava se hradí zvlášť. 

Vlek pro 10 lodí stojí s ohledem na délku přepravy 300,- Kč až 1.100,- Kč. Sleva  

pro studenty, kteří jsou držitelem karty ISIC, platí na školní kurzy v květnu a červnu.
95

 

7.2.  Prodejny se servisem produktů 

V prodejnách vodák nalezne outdoorové a vodácké vybavení a samozřejmě lodě, které 

zákazník získá jak je tomu v obchodech běžné za úplatu. Prodejny nabízejí vlastní výrobky 

nebo zprostředkovávají prodej jiných společností. Součástí prodejny je často také servis a 

opravna, ale také možnost oprav v partnerských společnostech. 
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7.2.1. GUMOTEX, akciová společnost 

Společnost (IČO: 16355407) se sídlem v Břeclavi, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 75 

byla založena zakladatelským plánem o jednorázovém založení akciové společnosti ze dne 

18. 3. 1991 a 21. 3. téhož roku zapsána do obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti 

je 155.708.800,- Kč. Jedna akcie má hodnotu 260,- Kč. Společnost má pětičlenné 

představenstvo s předsedou Ing. Jiřím Kalužíkem a tříčlennou dozorčí radu s předsedou Ing. 

Květoslavem Vilímkem.
96

 

Gumotex je jedním z nejznámějších výrobců a prodejců nafukovacích lodí  

a vodáckého příslušenství. Jejich typickým produktem je nafukovací kánoe Pálava, která 

stojí  15.449,- Kč. Dále společnost nabízí rafty, kajaky, čluny a širokou nabídku vodáckého 

vybavení, od pádel přes vodní vaky až po pumpy. Produkty jsou dostupné na jedné z 16 

partnerských prodejen, kde jsou také opravovány.
97

 

7.2.2. HIKO SPORT s.r.o. 

Společnost se sídlem v Jílovišti 261, PSČ 252 02 byla zapsána do obchodního rejstříku 

24. června 1996, společníky s 50 % podílem a zároveň jednateli jsou Ing. Marcela Hilgertová 

a Ing. Ivan Hilgert. Základní kapitál společnosti činí 6.860.000,- Kč.
98

 

Hiko sport vyrábí vlastní výrobky a zprostředkovává prodej konkurenčních 

společností. V nabídce jsou vodácké potřeby, lodě, outdoorové a skialpinistické vybavení. 

Vodácké prodávané zboží je rozděleno pro lepší přehled do oborových kategorií. Divoká 

voda, vodní turistika, rafting, rodeo, vodní slalom a sjezd, seakayaking, rychlostní kanoistika, 

jachting, canyoning a záchrana.
99

 

7.3.  Kombinované služby 

Tyto společnosti nabízejí kombinaci služeb, které jsou výše zmíněny. Půjčují lodě  

a vybavení a jejich dopravu k řece, prodávají nové i bazarové produkty, poskytují jejich 

servis, provozují cestovní agenturu nebo pořádají různé klubové akce. 
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7.3.1. VODÁK sport, s.r.o. 

Společnost (IČO: 26974606) se sídlem v Brně, na ulici Bratislavská 

215/31, PSČ 602 00 byla zapsána do obchodního rejstříku 7. července 2005. Jediným 

společníkem a zároveň jednatelem je Mgr. Jiří Šťastný, Ph.D. Základní kapitál společnosti 

činí 200.000,- Kč.
100

 

Vodák sport provozuje prodejnu pro vodní sporty a běžky. Půjčovnu pro téže 

vybavení, servis a bazar. Půjčení polyethylenové kánoe na tři dny stojí 450,- Kč. Dále sport 

provozuje cestovní agenturu a pořádá školní kurzy, výlety, různé soutěže a klubové vodácké i 

běžecké akce.
101

 

7.3.2. Tydra 

Společnost Tydra (IČO: 61580627) vlastní živnostník Ing. Martin Linhard (*1962) se 

stálým bydlištěm na ulici Šumperská 543, 788 13, Vikýřovice. Živnostenské oprávnění k 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodní turistiky získal 18. 04. 

2007. Cestovní agenturu a půjčovnu provozuje na základě živnosti ohlašovací volné  

ze dne 24. 01. 1996.
102

 

Tydra provozuje půjčovny lodí po celé České republice s výhodami pro řeku Moravu. 

Půjčovné dvoumístné plastové kánoe na tři dny klienta vyjde na 510,- Kč. Dále Tydra 

prodává vlastní lodě a zprostředkovává prodej vybavení společnosti Vodák sport. Pořádá 

školní kurzy, sportovní dny, raftové výlety a vodáckou školu. Jako cestovní agentura nabízí 

výlety na řeku Moravu a další vodácké zájezdy.
103

 

7.3.3. Ka-servis 

Vlastníkem společnosti (IČO: 69114862) je Milan Litvan (*1971) s trvalým pobytem 

na ulici Poříčská 159, 373 82, Boršov nad Vltavou – Poříčí. Od roku 1999 vlastník disponuje 

živnostenským oprávněním k provozu cestovní agentury, pronájmu movitých věcí, 
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ubytovacím službám a silniční motorové dopravě. Od 21. 10. 2010 také k poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodní turistiky a raftingu.
104

 

Ka-servis provozuje půjčovnu lodí a vodáckého příslušenství v Českých Budějovicích 

pro řeky Vltava, Lužnice, Otava, Malše, Salza a půjčovnu v Pardubicích pro řeky Labe, 

Orlice, Sázava, Chrudimka, Doubrava. Půjčovné plastové lodi na 3 dny vychází 450,- Kč. 

V nabídce je také speciální půjčovna mořských kajaků. Vodácký kamenný obchod sídlí 

v Českých Budějovicích a nabízí kompletní vodáckou výzbroj a výstroj. K zakoupení je také 

bazarové zboží. Kanoe club, jehož provozovatelem je taktéž Milan Litvan, pořádá vodácké 

akce a zájezdy po celé Evropě.
105

 

Ze společností, které zde nebyly rozebrány a zabývají se poskytováním služeb pro 

vodní turistiku, je třeba zmínit např.: 

 Agama diving (Zlín, Prštné 86, 760 01), 

 Boat park (Praha 8, Sokolovská 359/146, 186 00),  

 Campanula (Ostrava 1,Nádražní 116, 702 00), 

 Dronte (Praha 10, Nad Vodovodem 8, 100 00), 

 Hg sport (Praha 7, Vodácká 835/12, 170 00), 

 Ingetour (Vyšší Brod,Míru 379, 382 73), 

 Vodácký ráj (Praha 5,Císařská Louka 27, 150 00). 

V České republice neexistuje řeka, kterou by vodák nemohl sjet, i kdyby k tomu 

neměl, tedy kromě peněz, žádné prostředky. Pokrytí půjčoven je maximální a výhodnější 

půjčovny na řekách má každá velká řeka. Vodácké vybavení domácích výrobců je kvalitní, za 

dostupné ceny a s ohledem na zahraniční výrobce je konkurenceschopné. Klubové akce 

některých společností zaručují vodáků aktivní vyžití. Tedy lze doplňkové služby považovat za 

dostatečné a komplexní. V rámci srovnávání půjčovného kánoe na tři dny se půjčovny odlišují 

pouze v řádu desetikorun, tedy jejich odlišnosti nejsou nijak zvlášť patrné. Kromě společnosti 

Bisport, která si za půjčení kánoe účtuje téměř dvojnásobek. Protože ale nemá ceník pro 

vesty, pádla, přilby a ostatní příslušenství, předpokládám, že je vše obsaženo v celkové sumě. 
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8. Návrh vodáckého zájezdu 

Na závěr jsem vytvořila dvoudenní zájezd na vodáky i turisty velmi oblíbenou 

moravskou řeku Moravici. Případní účastníci toho zájezdu nemusí mít obavy ani v suchém 

létě, že se nesvezou na vodě, protože přehradní nádrž Kružberk každoročně v několika 

termínech otevírá hráz a plní řeku upuštěnou vodou. Tento zájezd je proto uspořádán právě 

v tomto termínu. 

Zájezd je koncipován jako vodácko-turistický víkend, během kterého se účastníci 

rozdělí do dvou skupin a budou vykonávat střídavě vodní turistiku a pěší turistiku 

s průvodcem v Annině údolí podél řeky zakončenou prohlídkou překrásného zámku Hradce 

nad Moravicí. Zájezdu se mohou účastnit i začátečníci ve vodní turistice, protože před 

vyplutím i po dobu plavby bude skupinu dozorovat zkušený instruktor. 

Veškeré vybavení nutné pro provozování vodního sportu bude zajištěno. Účastníci 

budou ubytováni v chatkách po 4 osobách v Autocampu Podhradí, nacházejícím se přímo u 

řeky v CHKO řeky Moravice. Zde bude také zajištěna polopenze v místní restauraci. 

Autocamp je po rekonstrukci a návštěvníkům zaručuje pitnou vodu, teplou sprchu, elektrickou 

přípojku, ohniště a již zmíněnou restauraci. Kapacita zájezdu je 40 osob. 

Víkend na Moravici 
 

Termín: 8. 6. – 9. 6. 2013 

Doprava: Autobusová (autobus bude pronajatý i s řidičem) 

Ubytování: Chatky (4 os.) v Autocampu Podhradí (Vítkov, Podhradí, 74901) 

Stravování: Polopenze 

Cena: 1.587,- Kč 

Program zájezdu:  

1. Den  

V ranních hodinách (6:00) odjezd z Ostravy (ÚAN). Asi za hodinu příjezd  
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do Autocampu Podhradí. Ubytování. Rozdělení do dvou skupin. 1. Skupina odjezd  

do Kružberku. Vodácká instruktáž a vyplutí. Trasa plavby má asi 35 km. 2. Skupina 

pěší túra podél řeky do Hradce n. Moravicí. Túra má asi 20 km a v Hradci n. Moravicí 

bude zakončena prohlídkou zámku. V ceně zájezdu je zahrnuto i vstupné. V Hradci  

n. Moravicí se obě skupiny počkají a autobus je odveze nazpět do kempu. Večeře  

a nocleh. 

 

2. Den 

Snídaně. Skupiny se prohodí a program zůstává stejný. Po návratu do kempu  

a pozdním obědu odjezd do Ostravy. Příjezd ve večerních hodinách. 

 

8.1. Kalkulace ceny 

 

Autobus 

Kalkulace celkové trasy autobusu (km) 

 

Ostrava (ÚAN) – Podhradí (Vítkov) 61 km 

Podhradí – Kružberk  17 km 

Kružberk – Hradec n. Moravicí  21 km 

Hradec n. Moravicí – Podhradí  22 km 

druhý den je stejný i s cestou zpět   121 km  

Celkem najeto 242 km + 5% objížďky (12 km) =  254 km 

 

Pronájem autobusu KAROSA (45 míst) 40 účastníků + průvodce a instruktor 

25,50 Kč/km x 254 = 6.477,- Kč 

Čekání (2 x půldenní stání) = 2.500,- Kč 

 

Ubytování 

Chatka 580,-/den (4 místa) – 11 chatek = 6.380,- Kč 

Stání autobusu 100,-/den 

 

Stravování 

40 účastníků + řidič, instruktor, průvodce 
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1. den: večeře (150,-) 

2. den: snídaně (75,-) a pozdní oběd (150,-) 

Celkem 375,- x 43 = 16.125,- Kč 

 

Pronájem vybavení 

Vybavení je z půjčovny Vodáckého spolku Campanula 

 

Kánoe polyethylenová Noe  200,-/den x 10 posádek x 2 dny =  4.000,- Kč 

Pádlo kanoistické  20,-/den x 20 účastníků x 2dny =  800,- Kč 

Lodní vak 40l  30,-/den x 10 posádek x 2 dny =   600,- Kč 

Plovací vesta  20,-/den x 20 účastníků x 2 dny =   400,- Kč 

 

Vybavení pro instruktora: 

Kajak, pádlo, vesta 300,-/den x 2 dny =  600,- Kč 

 

Pronájem vleku na lodě 400,-/den x 2 dny = 800,- Kč 

Celkem za vodácké vybavení  7.200,- Kč 

Mzda doprovodu 

Instruktor vodní turistiky  1.500 Kč/den x 2 dny = 3.000,-Kč 

Turistický průvodce   1.200 Kč/den x 2 dny = 2.400,-Kč 

Celkem 5.400,- Kč 

 

Pojištění  

Cestovní a úrazové pojištění pro 43 osob na 2 dny v ČR od společnosti ALLIANZ 

pojišťovny, a. s. 

Celkem 3.784,- Kč 

 

Ostatní  

Vstupné na prohlídku zámku Hradce n. Moravicí  

100,-/osobu x 40 účastníků + průvodce = 4.100,- Kč 
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Startovné na řece (platí se společnosti Campanula, která zajišťuje odbornou záchranu na 

jezech během plavby)  

20,-/osobu x 40 účastníků + instruktor = 820,- Kč 

 

Celkem 

Autobus + ubytování + stravování + pronájem vybavení + mzda doprovodu + pojištění + 

ostatní položky = 52.886,- Kč 

+ 20% marže = 63.463,- Kč 

40 účastníků = 1.587,- Kč na účastníka 
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9. Závěr 

Bakalářská práce měla za hlavní cíl analyzovat a hodnotit nabídku služeb českých 

cestovních kanceláří a podnikatelských subjektů poskytujících doplňkové služby pro vodní 

turistiku. Specializovaných cestovních kanceláří na vodní turistiku není mnoho, ale nabídku 

vodáckých zájezdů potencionální klient najde i v outdoorových CK, které kombinují 

například turistiku, cyklistiku a právě vodní turistiku.  

Pro svou analýzu jsem vybrala specializované cestovní kanceláře na vodní turistiku, 

tedy CK Cvok, CK Povoda, CK Honza Centrum, CK Peřej Tours a CK RA-Zlín. U těchto 

cestovních kanceláří jsem detailně rozebrala jejich nabídku a v následující kapitole porovnala 

nabízené destinace, počet zájezdů, poskytované služby a typový zájezd, který nabízejí 

všechny z uvedených cestovních kanceláří.  

Kapitola 7 se věnuje doplňkovým službám, které jsem rozdělila do tří kategorií 

(půjčovny vodáckého vybavení s dopravou, sportovní prodejny a servis a kombinace více 

doplňkových služeb), jsou stručně charakterizovány jen vybraní poskytovatelé služeb a jejich 

nabídka. 

Z analýzy vyplývá, že vybrané cestovní kanceláře i poskytovatelé doplňkových služeb 

mají v nabídce velké množství služeb pro klienty. Kanceláře nabízejí zájezdy v tuzemsku, po 

celé Evropě i mimo ni, tedy má klient z čeho vybírat. Cenová hladina je uspokojivá, ovšem 

v závislosti na náročnosti klienta. Půjčovny na českých řekách, které jsou v provozu pouze po 

dobu sezóny, jsou logicky rozmístěny, aby pokryly největší poptávku na hlavních vodáckých 

trasách, a kamenné půjčovny ve městech se starají o zbylé méně navštěvované nebo 

zahraniční řeky. Několik českých společností má vlastní značku pro vodácké vybavení, což 

dokládá popularitu tohoto sportu, který má v naší republice dlouholetou tradici, jak je možné 

se přesvědčit v úvodní kapitole.  

Vodní turistika má do budoucna podle mého názoru ještě velký potenciál.  

Se stresovým prostředím se každý vypořádává jinak a mnoho lidí již objevilo kouzlo 

odpočinku mezi říčními vlnami. Vodácké dovolené nejsou drahou záležitostí, a proto jsou 

vzhledem k dopadům ekonomické krize vyhledávanou alternativou dovolené u moře. Vodní 

turistika se také dá vhodně kombinovat s jinými sporty.  
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V závěrečné kapitole jsem navrhla vodácko-turistický zájezd na řeku Moravici, při 

kterém si účastníci mimo pěší turistiky v CHKO vyzkouší i ovládaní kánoe. 

Doufám, že má práce pomůže jak aktivním vodákům, například při hledání 

zahraničních zájezdů nebo tipů na půjčovny na řekách, tak i úplným začátečníkům, kteří  

se chtějí o vodní turistice něco dozvědět a získat základní důležité informace pro vykonávání 

tohoto sportu. 
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