
Sjíždění Vltavy 13. – 15. 6. 2008 z Vyššího Brodu do Boršova

Ahoj! Tak se zdraví vodáci na všech řekách v Česku.
Platilo to i na řece Vltavě, která je však jiná než známe z Prahy, kde je tak veliká, že po ní 
mohou jezdit parníky i velké lodě s nákladem.
My jsme totiž jeli na vodáckou výpravu do našeho nejznámějšího centra všech vodáků a to 
Vyššího Brodu.Vybrali jsme si červen, který je známý svými Medardovskými deštivými 
předpověďmi, ale bylo to pro nás nejlepší řešení, protože v červenci je zde tolik lidí, že 
samotné sjíždění ztrácí romantiku. Při ranním odjezdu v pátek, kdy jsme plánovali jet na tři 
dny, nás provázela napjatá atmosféra, protože počasí cestou z naší Vysočiny bylo deštivé ale 
dle mých optimistických plánů měly být Jižní Čechy bez deště. To se skutečně potvrdilo, náš 
příjezd do Boršova nad Vltavou provázela vcelku vlezlá zima a zamračená obloha, ale 
nepršelo. V půjčovně lodí jsme již čekali na autobus, který měl dorazit dopoledne.

Jen pár aut, které tu nechali předchozí výpravy, naštěstí zde přítomní vodáci nám otevřeli a 
krotili náš optimismus s  příjezdem autobusu. 



My jsme však měli jistotu, měli vše objednané a zaplacené, takže obavy jsme neměli, hlavně 
když začalo být rušněji kolem řeky, kde již přijížděli auta s loděmi. Autobus přijel přesně,



my čtyři a dalších pár jedinců nastoupilo a my mohli v klidu vychutnávat cestu do Vyššího 
Brodu. Cestou se zastavoval pro další vodáky, takže nakonec jel skoro plný a byla cítit dobrá 
nálada mezi všemi, protože se jelo kolem řeky a mohli jsme tak naši trať aspoň okouknout.
Při příjezdu na místo jsme měli trochu obavy z časového plánu, jak jej naplánoval kolega
Libor, ale po nezbytné svačině a vyfasování všech věcí, které se jen horko těžko vešli do 
jednoho sudu pro každého, jsme na vodě již ztratili obavy. 

První den cesta probíhala klidně, na první den jsme měli naplánován asi (20km) úsek do 
kempu U Fíků. První jez na nás nenechal dlouho čekat, radši jsme jej obešli,ale bylo to dost 
namáhavé tak jsme se rozhodli po vzoru dalších vodáků, že je bude překonávat vždy jeden 
vybraný hrdina, takže volba padla na Libora a na mě, však naše přítelkyně to bez debat 
schválili. Takto jsme úspěšně zdolali pár jezů až do Rožmberka, kde jsme si dali menší 
odpočinek, ale na větší přestávku byla zima, naštěstí nám pomohl rum a slivovice, takže se i 
dotěrná zima dala překonat. Cestou jsme potkávali jen pár lodí, většinou raftů, kteří se spíše 
než jízdě věnovali svým tekutým přátelům. 



Konečně v 18h jsme dorazili na místo, zdejší kemp byl celkem plný a hodně rušný, ale náš 
kemp U Fíků byl volný, protože leží na druhé straně u silnice, kde téměř nikdo nestanoval. 



První večer nás provázela trochu pochmurná atmosféra, protože byla značná zima a 
předpověď neslibovala nějaké zlepšení.

Druhý den po ranním probuzení jsme se doslova vyklubali z vyhřátého spacáku ze stanu, 
kde byla slušná zima, ale naštěstí nás probralo nečekané sluníčko,a my mohli vysušit vlhké 
věci. 



Plni optimismu jsme jedni z prvních nasedli do lodí a chystali se na další cestu do Českého 
Krumlova, kde jsme plánovali vycházku do města a pak nenáročnou cestu do poslední 
základny ve Zlaté koruně. Zastavili jsme raději v kempu před Českým Krumlovem, kde jsme 
měli větší jistotu, že nepřijdeme o lodě a vybavení než v samotném  centru města. 



Bylo už pěkné počasí, tak že jsme potkávali davy převážně japonských turistů, kteří zavítali 
do vyhlášeného města na seznamu Unesco. Zdejší uličky jsou opravdu nádherné, 



a krumlovští toho dokáží výborně komerčně využít, tolik obchůdků a restaurací se počtem na 
metr čtvereční může rovnat Praze. Výhled ze zdejšího hradu je nádherný, navíc na 
návštěvníky čekají živí medvědi a nádherná zahrada s parkem.







Na druhou stranu sejde pořád do kopce, takže jsme to již museli otočit, abychom stihli oběd a 
další dobrodružnou cestu přes vyhlášené krumlovské jezy. V restauraci U Bejka jsme se 
dobře najedli a napili a hurá na vodu. 

Čekali nás čtyři jezy, které jsme překonali tradičním způsobem jízdou hrdinů, už bez obav 
protože jsme si je všechny pěkně ze břehu zmapovali.



Dobře jeden jsme sjeli společně s přítelkyněmi, ale pak najeli na skrytý kámen a bylo to o 
fous, však už jsme se jednou neplánovaně koupali ale jen při vystupování. Nakonec před 19h 
jsme dorazili do rušného kempu u Kučerů. Tady to ale žilo, takhle v červnu jsme tolik lidí 
nečekali, už jen pohled na snad 200 stanů nás překvapil. 



V létě tady nemůže být k hnutí, ale možná je to tím že je sobota. Zaujala nás barmanská šou 



a veselá atmosféra vodáků, kteří buď hráli u desítek ohníčků na kytaru nebo popíjeli a zpívali 
při muzice z hlasitých reproduktorů.Podařený večer jsme zakončili po romantické procházce 
po zdejším městečku nakonec s přátelskými kamarády kdesi z Moravy, kterým bylo jedno že 
utopili skoro všechny peníze i cennosti, hlavně že si užili zábavy a dobrodružství na řece.

Třetí den, jsme vstávali celkem v pohodě, opět nás probudilo teplé sluníčko, a byl čas i 
na návštěvu zdejšího pěkného kostela. 
Na vodě jsme se ocitli skoro jako poslední, ale pořád jsme někoho předjížděli, takže provoz 
připomínal jednu chvíli zácpu jak na dálnici. Cesta byla překvapivě bez jezů, zato však s více 
peřejemi a dlouhým klikatými úseky kolem nádherné přírody uprostřed lesů a hájů. Konečně 
po poledni jsme dorazili na vyhlášenou zastávku do snad posledního velkého tábořiště nebo 
spíše občerstvovací stanice před Boršovem. Zde jsme ochutnali vynikající bramborové 
placky, které chutnali nejlépe ve slané podobě. 

Našel jsem zde svého staršího bratra, kterého jsem dosud nikdy 
v životě neviděl a kterého mi rodiče stále zapírají!!! 





Po dlouhém odpočinku jsme se vydali na poslední úsek do konce naší etapy, kde nás čekal 
poslední jez. Dle mapy byl nesjízdný, takže všichni museli přetahovat loďky po betonové 



plošině. My jsme měli vyloženě smůlu, naše kánoe se převrátila při nezdařilém pokusu mé 
přítelkyně nastoupit mezi přecpaným nástupištěm, navíc jeden ze sudů nevydržel a 
nezjištěným způsobem se do něj nějak dostala voda. Do konce cesty v Boršově zbývalo snad 
15 minut veslování. Nakonec jsme dorazili, já úplně promočený, do cíle a uvítali nás 
dovádějící vodáci v řece, kteří měli radost asi jako my že se neutopili.
Po vrácení všech půjčených věcí a lodí jsme se stačili usušit na sluníčku a šťastni nastoupili 
do auta, kde jsme nabrali směr Vysočina a těšili se na brzký návrat do našeho krajského 
města Jihlava.

Závěrem lze říci, že jsme měli štěstí na počasí, a tuto asi 70 km etapu nebyl problém 
zvládnout za jeden víkend na kánoi Vydra a můžeme to všem jedině doporučit, je to 
vynikající relaxace a uvolnění, i když je zde určité riziko ztráty věcí, ale kdo si dává pozor 
hlavně na vodě, tak na toto sjíždění řeky Vltavy může vzpomínat jedině v dobrém a jistě se 
sem jednou vrátí. 

Tak AHOJ!
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