
LUŽNICE 2021 
krycí název ,,Operace komár“ 

Patron, pokladník a velitel akce: soudruh advokát Mgr. Jan Grepl 

Sportovní, ubytovací a kulturní referent: soudružka prap. Mgr. Tereza Heroutová 

Jihočeská řeka Lužnice je považována za pramatku všech vodáků a stejně jako muslim by měl 

jednou za život uskutečnit cestu do Mekky, měl by každý správný vodák jednou za život sjet 

Lužnici. A proto se letos staneme pravými vodáky! Tato řeka je plná meandrů, romantická a vede 

značnou částí chráněnou krajinnou oblastí, což má za následek i to, že není tak frekventovaná a 

vytížená a to i přes sezonu v červenci a srpnu. Jako jediná řeka se každoročně na jaře ,,odemyká“ 

a na podzim tzv. ,,zamyká“ na první západ a 25.12 na druhý západ. Na řece lze tedy spatřit pravé 

vodáky, čemuž odpovídají i kempy komornějšího typu. V každém je však sprcha, WC a 

občerstvení. Jedinou nevýhodou této řeky je výskyt komárů, jelikož Lužnice je součástí složitého 

rybničního systému Třeboňska. Věřím však, že toto nás neodradí, a vybavíme se repelentama. Na 

trase taktéž není žádný sjízdný jez. Přenáší se lodě pouze přes jez Pilař. 

Více o sjíždění Lužnice zde: 

https://www.televizeseznam.cz/video/vodaci/luznice-264092 

https://www.televizeseznam.cz/video/vodaci/nova-reka-264112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/vodaci/luznice-264092
https://www.televizeseznam.cz/video/vodaci/nova-reka-264112


Lodě včetně veškerého vybavení si půjčíme zde: https://www.pujcovna-lode.com/pujcovna-lodi-

reka-luznice/#NA 

Charakteristika zájezdu: sportovně-kulturní akce 

Účastníci zájezdu: Terka-Ondra 

Honza-Kika 

Martin M.-Jesika 

Honza Charvát – Míša 

Lukáš P. - ??? 

Aleš – Koala 

* červeně označené osoby nejsou potvrzené 

 

Termín zájezdu: začátek července 2021 (termín je předběžný, ještě se bude hlasovat) 

 

Důležitá poznámka: pro ty, kteří chtějí vyrazit již o den dříve, lze přespat v jižních Čechách v 

Kunžaku, kde tou dobou bude přítomna již sportovní, ubytovací a kulturní referentka. 

 

PLÁN AKCE 

1. etapa sportovně-vodácká 

1. den: 

− odpoledne až večer příjezd do kempu Vodácká základna v Suchdole nad Lužnicí 

− Vodácká základna info – zde spinkáme 

− zde postavení stanů a oficiální zahájení akce předsedou spolku jistým J.G.  

− točí zde Žumberk 11o a Regent 12o 

 

2.den: 

− trasa Suchdol n. Lužnicí → Majdalena, 12 km 

− převzetí lodí 

− na trase je jez Pilař, před kterým se od řeky odděluje Zlatá stoka, jez je třeba přenést, zde 

je zastávka na oběd v hospodě u Petříků (pro vodáky známo jako Na Cirhance) kde dobře 

a rychle vaří 

− kemp Majdalena info – zde spinkáme 

− točí zde Majdalenský ležák, Pivo Petra Voka 12o, Regent 11o 

− v kempu je kiosek, kde vaří nebo ve vesnici je přímo restaurace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pujcovna-lode.com/pujcovna-lodi-reka-luznice/%23NA
https://www.pujcovna-lode.com/pujcovna-lodi-reka-luznice/%23NA
https://www.ekempy.cz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice/227-kemp-vodacka-zakladna-suchdol-nad-luznici
http://www.pujcovnalodidunaj.cz/


3. den 

− ponechání stanů v kempu Majdalena 

− výlet do Třeboně 

− zde je možno navštívit zámek, Schwarzenberskou hrobku a samozřejmě pivovar 

s ochutnávkou (150 Kč/os.) – Bohemia Regent je jeden z nejstarších na světě 

− v bezpočtu restaurací nějaký výborný obídek 

− dle časových možností navštívit hráz rybníka Rožmberk – největší vodní plochu v ČR 

− večer návrat do kempu Majdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.den 

− trasa Majdalena → Jemčina, 18,6 km 

− 4 km pod Majdalenou se nachází tzv. Rozvodí – místo, kde se Lužnice dělí na Starou 

řeku (vede přes Rybník Rožmberk) a Novou řeku (uměle vybudovaný kanál Jakubem 

Krčínem), kterou pojedeme my 

− kulturní zastávka: 10 minut za Rozvodím se na levém břehu nachází památník Emy 

Destinové,  

− po 7 km možnost obědu v kempu Mláka 

− kotví se v kempu Jemčina (Baterie) – kde odevzdáme lodě a končí vodácká etapa 



− jedince, kteří zde výlet končí, odvezeme do 20 km vzdáleného Veselí nad Lužnicí, odkud 

jede přímý vlak do Prahy a z Prahy dál na Moravu 

− zbytek osádky se přesune k nám do Kunžaku, kde nás čeká chalupa s pergolou, soudek 

piva a pípa, přespání zde je zadarmo a může být do konce druhé etapy, popř. je možnost 

zaplatit si ubytování v kterémkoli kempu či penzionu 

 

Alternativa 

5.den 

− trasa Jemčina → Hamr Val, 16 km 

− konec v tábořišti Hamr, kde odevzdáme lodě a končí vodácká etapa 

− jedince, kteří zde výlet končí, odvezeme do 9 km vzdáleného Veselí nad Lužnicí, odkud 

jede přímý vlak do Prahy a z Prahy dál na Moravu 

− zbytek osádky se přesune k nám do Kunžaku, kde nás čeká chalupa s pergolou, soudek 

piva a pípa, přespání zde je zadarmo a může být do konce druhé etapy, popř. je možnost 

zaplatit si ubytování v kterémkoli kempu či penzionu 

 

2. etapa kulturně- výletová  

 

Tato etapa je v duchu toulek Českou Kanadou. Pokud se v této etapě sejdou všichni, kdo rádi 

jezdí na kole a budou mít možnost si jej přivézt, popř. zapůjčit, je možno program upravit 

v duchu cyklovýletů. 

 

5. den 

− výlet parní úzkokolejkou ze Střížovic do Nové Bystřice 

− samotná jízda parním vlakem je zážitek, na trase je zastávka Kaproun, kde byl z vlaku 

vyhozen Jára Cimrman 

− v Nové Bystřici oběd a možnost jít pěšky 4 km na Osiku, kde je pěkné koupání 

− na Osice nástup na vlak zpět 

 

 

 

 

 



6. den 

− výlet na hrad Landštejn 

− zde je i možnost lanového centra pro zájemce 

− po prohlídce hradu pěšky 5 km na bizoní farmu v Rožnově, kde je možnost dát si bizoní 

steak a bizoní pivo, cesta zpět na Landštejn 

− večer ukončení zájezdu 

 

7. den 

− rozloučení a odjezdy domů 

 

Pokud bude zájem, lze do 5. – 7. dne zakomponovat víc výletů. K vidění je určitě ještě dost 

zajímavostí např. hrad a zámek v Jindřichově Hradci, bunkry v pohraničí s prohlídkou, zámek 

Červená Lhota, rozhledna u Jakuba ve Valtínově, Telč, Slavonice, keramická vesnice Maříž 

s památníkem železné opony atd.....no prostě je toho dost ☺ 

 

těším se na vás a na Lužnici AHOOOJ!!! 

 

 

 


