Vodácká mapa Otavy / A Boatman’s Map of the Otava River

1. Před vyplutím se informuj o aktuálním vodním
stavu, obtížnosti a případných nebezpečích řeky.
2. Nepřeceňuj svoje síly – při vyšším průtoku nebo
nepříznivém počasí může být splouvání nebezpečné.
3. Používej vodáckou vestu.
4. Zastav před jezem, prohlédni si ho a pak
se rozhodni, jak jez překonáš.
5. Nejezdi opilý a po setmění.
6. Dbej pokynů a výstrah Povodí Vltavy s.p., Národního parku a CHKO Šumava.
7. Neznečišťuj řeku a její okolí.
8. Neruš faunu a nenič flóru.
9. Stanuj jen v kempech a na oficiálních tábořištích.
10. Buď ohleduplný k rybářům a ostatním
návštěvníkům řeky.

www.jiznicechy.cz

1. Before your trip, check the river level, and current conditions for any dangers or difficulties.
2. Don’t exceed your skill level – high water or bad
weather can be dangerous.
3. Use life vests.
4. Check the weirs before attempting to navigate
through or around them.
5. Use alcohol responsibly while on the river and
only use the river during daylight hours.
6. Take heed of any signage or instructions from
Povodi Vltavy a.s., National Park and PLA staff.
7. Do not litter.
8. Do not damage the flora or fauna.
9. Camp only at designated campsites.
10. Be courteous to fishermen and other river goers

Legenda / Legend
číslo jezu / weir no.

zřícenina / castle ruins

jez / weir

rozhledna / observation tower

nesjízdné místo /

autokemp / caravan site

impassable point

tábořiště - campground

nebezpečné místo /
dangerous point
zámek / chateau
hrad / castle

Důležitá telefonní čísla / Important phone
numbers
Hasiči / Fire brigade: 150
Policie / Police: 158
Tísňové volání / Emergency: 112
Záchranka / Ambulance: 155

Doporučené překonání vybraných jezů / Recommendations for Passing through some of the Chosen Weirs
Splouvání jezů jen na vlastní nebezpečí!
Navigate through weir at your own risk!

www.jiznicechy.cz

4. Sušice - Na Fufernách

18. Dolní Poříčí

6. Sušice - Solo

19. Katovice

11. Horažďovice – Rosenauer

12. Horažďovice – Mrskoš

20. Strakonice – Pětikolský

23. Štěkeň

14. Horažďovice – Svaté Pole

24. Přeborovice

17. Horní Poříčí

26. Sudoměř - Jirkal

www.otavskaplavba.cz

Vydala Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Fotografie použity z archivu Jihočeské centrály cestovního ruchu a měst Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek. Editional 2015.
„neprodejné“

Vodácké desatero / The Boatman’s Ten
Commandments

INFOCENTRA / INFOCENTRES
ŘÍČNÍ OSTROV SANTOS V SUŠICI /
THE RIVER ISLE, SANTOS, IN SUŠICE
Zastavte se na ostrově Santos, který leží mezi řekou
Otavou a Mlýnským potokem. Rodiče zde mohou využít
příjemného posezení s možností občerstvení, zatímco
děti jistě potěší velké moderní dětské hřiště. V blízkosti
hřiště se nachází kuželník. Na jednom cípu ostrova naleznete „plovárnu“ s převlékárnou, na opačném konci
ostrova stojí zvonička se zvonem věnovaným léčiteli
Františku Ferdovi. Ostrov Santos je dějištěm oblíbených kulturních akcí, především nejrůznějších letních
hudebních festivalů a divadelních představení.
Stop off at the isle of Santos which lies between the river Otava and Mlýnský Potok (Mill Stream). Grown-ups can relax together or enjoy refreshments as the children play on a large, modern playground, and
skittle-ground can be found nearby. At one tip of the island you will find a swimming area with changing
rooms and at the other end there stands a small bell tower containing a bell dedicated to the priest and
healer František Ferda. The island of Santos is a popular site for cultural events, especially summer music
festivals and theater performances.
HRAD RABÍ / RABÍ CASTLE
Největší hradní zřícenina v Čechách se vypíná nad
stejnojmennou obcí na trase Sušice – Horažďovice.
Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná
hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením.
V roce 1421 zde při obléhání hradu přišel Jan Žižka
o své druhé oko. Na konci 15. století byl hrad rozšířen ve velkolepé sídlo a podhradí povýšeno na město. V roce 1978 byl objekt vyhlášen národní kulturní
památkou, v letech 1979-85 proběhla jeho rozsáhlá
rekonstrukce.
The oldest castle ruin in Bohemia towers above a village
bearing the same name on the route between Sušice – Horažďovice. The oldest part of the castle, dating
from after the year 1300, is an imposing square tower with a narrow fortifying wall and exterior enclosure. It
was here in 1421, while holding siege to the fortress, that Jan Žižka lost his second eye. At the end of the
15th century, the castle was transformed into a magnificent residence and the surrounding village made
a town. In 1978, the site was pronounced a national monument and subsequent renovation took place
between 1979 and 1985.

Městské informační centrum
Sušice
náměstí Svobody 138
342 01 Sušice
Tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Informační centrum Rabí
Rabí 57
342 01 Sušice
Tel.: +420 376 596 569
informacnicentrum@mestorabi.
cz
Regionální informační
centrum Prácheňska
Mírové náměstí 15
341 01 Horažďovice

MUZEUM ŘEKY OTAVY A VOROPLAVBY
STŘELSKÉ HOŠTICE / THE OTAVA RIVER AND
RAFT MUSEUM IN STŘELSKÉ HOŠTICE
V přízemí původně renesančního zámku sídlí od roku
2006 Muzeum řeky Otavy a voroplaby. Návštěvníkům
přibližuje historii původního panského sídla a připomíná slávu dnes již naprosto zapomenutého plaveckého
řemesla. Na pravém břehu v místním kempu si mohou
nejen vodáci prohlédnout i jednu vorovou tabuli ve skutečné velikosti s ohništěm a vesly, která zde zůstává
po celý rok.
Established in 2006, the Otava River and Raft Museum
is located on the ground floor of the renaissance chateau in Střelské Hoštice. Visitors will learn about the
history of the original manor and find out about the glory days of what is today an entirely forgotten skill in
river navigation. At the campground on the right river-bank, boatman and other visitors can even view a life-size replica of a raft, complete with oars and a fireplace, which will remain there throughout the entire year.

Městské informační centrum
Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
Tel.: +420 383 700 700
infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu
Turistické informační
a mapové centrum Ciao
Zámek 1
386 01 Strakonice
Tel.: +420 383 323 400
ciao@ciao.cz
www.ciao.cz

Turistické informační
centrum Písek
Velké náměstí 113
(budova Sladovny)
397 01 Písek
Tel.: +420 387 999 999
infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu
Turistické infocentrum
Zvíkovské Podhradí
Recepce hotelu Zvíkov***
Zvíkovské Podhradí 43
397 01 Písek
Tel.: +420 382 285 659/664
ticzvikovskepodhradi@hotelzvikov.cz
www.hotelzvikov.cz

PŮJČOVNY LODÍ / BOAT RENTALS
Půjčovna lodí Otava, Sušice
Tel.: +420 777 023 778
info@otava.eu
www.otava.eu
Otavatour, Sušice
Tel.: +420 606 909 924
info@otavatour.cz
www.otavatour.cz
Samba, Sušice
Tel.: +420 603 553 535
info@pujcovna-lodi.cz
www.pujcovna-lodi.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE /
THE MUNICIPAL MUSEUM OF HORAŽĎOVICE
Městské muzeum se nachází v areálu barokního zámku, který vznikl postupnými přestavbami v renesanci
z původní gotické tvrze z 13. stol. Zámecký areál dnes
tvoří uzavřený komplex s vnitřním nádvořím renesančních arkád se sgrafity a čtyřpatrovou hranolovou věží.
Při prohlídce zámku zhlédněte expozice věnované
historii Horažďovicka, archeologii, mineralogii, národopisu, cechovním spolkům či zdejšímu chovu perlorodek.
V přízemí můžete vedle interaktivní dílny národopisu
nově navštívit loutkové divadlo s expozicí loutek a rekvizit. Výtvarné výstavy a lapidárium muzea naleznete v městské galerii v zámku.
The municipal museum can be found on the premises of a baroque chateau, a 13th century gothic fortress
gradually rebuilt during the renaissance. Today, the compound comprises an inner courtyard with renaissance sgraffito-adorned arcades and a four-story square tower. During the tour, you will see an exhibition
dedicated to the history of Horažďovice as well as archeology, mineralogy, folklore, guilds and the local
propagation of pearl oysters. On the ground floor you can see interactive folklore workshops or visit the
newly opened puppet theater offering an exhibition of puppets and props. Exhibitions of art and the museum stone collection can be found in the municipal gallery located in the chateau.

Tel.: +420 376 511 999
ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Půjčovna lodí Otava,
Horažďovice
Tel.: +420 602 188 070
svatos@penzionhorazdovice.cz
www.pujcovnalodiotava.cz
Lodní servis Strakonice
Tel.: +420 383 325 888
+420 775 552 232
info@lodniservis.cz
www.lodniservis.cz

Lodě Slavík, Strakonice
Tel.: +420 604 460 493
lode.slavik@post.cz
www.lode-slavik.com
Vít Dohnal, Písek
Tel.: +420 603 768 616
vit.dohnal@centrum.cz
www.pujcovna-kanoe.cz

Půjčovna lodí a raftů
Vydrýsek, Strakonice
Tel.: +420 605 44 66 88
info@pujcovnavydrysek.cz
www.pujcovnavydrysek.cz

Kemp Klášterský Mlýn
Tel.: +420 601 589 866
klasterskymlyn@ptnet.cz
www.klasterskymlyn.com

Kemp Dobršín
Tel.: +420 724 517 143
e-mail: oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

Kemp Podskalí, Strakonice
Tel.: +420 777 140 001
podskalistrakonice@seznam.cz
www.podskali.net

Kemp Annín I.
Tel.: +420 373 705 331
kempannin@seznam.cz
www.kempannin.cz

Vodácké tábořiště Čepice
Tel.: +420 602 185 774

Kemp Otava, Strakonice
Tel.: +420 607 928 092
kemp@kempotava.cz
www.kempotava.cz

Kemp Nové Městečko
Tel.: +420 376 593 242
novemestecko@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/novemestecko
Kemp Jitřenka, Sušice
Tel.: +420 603 829 384
krystal.susice@seznam.cz
www.krystal-susice.com
Kemp Luh, Sušice
Tel.: +420 723 638 247
osadaluh@centrum.cz
www.osadaluh.cz
Vodácký kemp, Sušice
Tel.: +420 606 909 924
info@otavatour.cz
www.kempsusice.cz

Kemp SDH Velké Hydčice
Tel.: +420 724 809 873
sdhvh@seznam.cz
www.sdhvelkehydcice.cz
Kemp Na Lipkách,
Horažďovice
Tel.: +420 602 374 033
kempnalipkach@seznam.cz
Kemp Rosenauerův mlýn,
Horažďovice
Tel.: +420 727 865 840
kotlabat@seznam.cz
www.rosenauer.cz
Kemp Střelské Hoštice
Tel.: +420 603 236 128
mail@kemphostice.cz
www.kemphostice.cz
Kemp Otavský ráj, Katovice
Tel.: +420 602 148 063
pavlik.bradac@seznam.cz
www.otavskyraj.cz

Dominantou města Strakonice je strakonický hrad, který
byl prohlášen v roce 1995 národní kulturní památkou.
Dnes jsou v jeho historických prostorách umístěny
sbírky a expozice Muzea středního Pootaví Strakonice. Součástí prohlídky muzea je výstup na gotickou
věž zvanou Rumpál i návštěva kapitulní síně (bývalé
komendy řádu maltézských rytířů) a křížové chodby
s raně gotickou cihlovou žebrovou klenbou, cennými
nástěnnými malbami ze 14. stol. a stálou výstavou gotických a barokních plastik.
A dominant feature of the city of Strakonice, Strakonice
Castle was pronounced a national cultural monument in 1995. Today, collections and exhibitions of the
Central Otava Regional Museum, Strakonice, are housed in its historical spaces. Included in the museum
tour is a visit to the top of the gothic tower, “Rumpál”, a stop in the chapter house (former commandery
of the Order of the Knights of Malta) and the cloister possessing a ribbed vault of early gothic brickwork,
precious wall paintings dating from the 14th century, and a permanent exhibition of gothic and baroque
sculptures.

SUDOMĚŘ
Žižkův pomník u Sudoměře – 16 m vysoký monument na husitském bojišti,
byl postavený podle návrhu akademického malíře E. Kodeta v roce 1925.
Připomíná vítěznou bitvu Jana Žižky s malým vojskem v počtu 400 lidí včetně žen a práčat nad panskou jednotou, která čítala až 3 000 obrněných
jezdců.
Žižka’s monument in Sudoměř, a 16 meter tall statue that stands upon the
Hussite battlefield, was built in 1925 according to plans by painter E. Kodet.
It recalls the victorious battle where Jan Žižka, possessing only meager forces - including women and children, they numbered about 400 strong - was
able to defeat an entire troop of 3,000 armored cavalry.

ZAJÍMAVOSTI PÍSKU /
POINTS OF INTEREST IN PÍSEK

KEMPY / CAMPSITES

Kemp Annín II.
Tel.: +420 604 158 995
taboristeannin@seznam.cz
www.taboristeannin.cz

STRAKONICKÝ HRAD / STRAKONICE CASTLE

Vodácký kemp Slaník
Tel.: +420 731 537 471
j-o-n-a-s@seznam.cz
www.vodackykemp.cz
Tábořiště Otava, Štěkeň
Tel.: +420 602 108 634
www.stekenskyjez.cz/kemp-otava
Chatová osada a kemp
Na Soutoku, Putim
Tel.: +420 604 732 758
Tábořiště na plovárně
U Václava, Písek
Tel.: +420 605 372 190
Veřejné tábořiště Vrcovice
Tel.: +420 605 018 440 (v místě
je horší signál, případně pište
SMS)

www.jiznicechy.cz ǀ www.otavskaplavba.cz

Písek se pyšní nejstarším dochovaným mostem v zemi.
Tato kamenná stavba se klene nad Otavou, jejíž zlatonosný písek dal městu jméno (mimochodem v létě
můžete na náplavce řeky zhlédnout obří sochy z písku).
Dalšími zachovanými raně gotickými stavbami města
jsou královský hrad, dnes sídlo regionálního Prácheňského muzea, a kostel Narození Panny Marie, jehož
velká věž je dominantou města a také je na ni možno
vystoupat. K návštěvě doporučujeme také technické
památky – v doposud funkční Křižíkově Městské elektrárně se můžete seznámit s historií osvětlování sídel, v nedaleké Sladovně pak s procesem výroby sladu
a návštěvníci s dětmi ocení interaktivní výstavy v jejích galeriích.
Písek boasts the oldest preserved bridge in the country. This stone structure spans the river Otava whose
gold-bearing sands gave Písek (“sand”) its name; in summer giant sand sculptures can also be seen to
line the river-walk. Other well-preserved early gothic buildings include the royal castle, today the home of
the Prácheň Regional Museum, and the Church of the Nativity of the Virgin Mary whose great tower is
a dominant feature of the town and affords visitors a wonderful view from its peak. Also worth a visit are the
technical sights located in the still functioning Křižíkova Municipal Power Station where you can learn about
the beginnings of city lighting, or the nearby Malt House where you will discover the malt-making process
and children can enjoy the interactive exhibits located on the premises.

HRAD ZVÍKOV / ZVÍKOV CASTLE
Tzv. král českých hradů byl vystavěn v 1. polovině 13. století nad soutokem Otavy s Vltavou. Rozsáhlý areál hradu je volně průchozí, případně
si můžete zakoupit vstupné do královského paláce. U hradu se nachází
přístaviště, odkud můžete využít lodní dopravy po Orlické přehradě, např.
také k zámku Orlík. V areálu hradu se konají různá vystoupení, o prázdninách také představení Zvíkovského divadelního léta.
Called the king of Czech castles, it was built in the first half of the 13th
century at the confluence of the Otava and Vltava. The expansive castle grounds are open to the public, entrance to the royal palace can be
purchased if desired. A dock is located near the castle offering boat trips
around the lake and to Orlík Castle. Various performances take place on
the castle premises and during summer holidays it is home to the Zvíkov
Summer of Theater.

