Pravidla splouvání Vltavy

Horní tok z Borových Lad do Polky

Pro svoji jedinečnost a přírodní hodnoty řeky Vltavy bylo pro její
ochranu přistoupeno k regulaci splouvání.

Možno splouvat v období jarního tání. Z Polky dále Vltava protéká
až do Lenory územím CHKO Šumava, kde její splouvání není
regulováno.

●

Vltavu v Národním parku Šumava lze splouvat pouze na
kánoi nebo kajaku.

●

Byla stanovena minimální výška hladiny pro splouvání –
vždy odečítána na vodočtu Soumarský Most.

●

Na úseku Soumarský Most – most u Pěkné byl omezen
počet plavidel na den – nejvýše 100 registrovaných lodí.

Registrační systém

Z Horní Vltavice do Lenory
Úsek protékající CHKO Šumava a tedy bez jakéhokoli omezení
(jen fyzickou možností splutí dle stavu vody). Lze tedy využít pro
případ obsazených míst na úseku Soumarský Most – most
u Pěkné. V případě sjízdného stavu (minimálně 45 cm na vodočtu
na Soumarském Mostu) lze pokračovat dále až na Soumarský Most.

Pro splouvání úseku Soumarský Most - most u Pěkné je vytvořen
elektronický rezervační systém na www.npsumava.cz.
●

Po vyplnění údajů na internetu jste předběžně registrováni.
Po uhrazení platby se vaše registrace stává závaznou.

●

Registrujete si 1 loď na jméno, které je ověřeno na základě
dokladu totožnosti při vyzvednutí registrační známky
před splutím na Soumarském Mostě.

●

Dětské tábory a dětské sportovní oddíly se mohou registrovat hromadně na tel. čísle 731 530 418.

●

Každý den v 9:00 hodin si navíc můžete zvolit splutí úseku
s vodáckým průvodcem.

●

Pro účel organizace i případné registrace byl na Soumarském Mostu zřízen nový informační bod (provoz každý
den splouvání od 8 do 16 hodin).

Veškeré dotazy na tel.: 731 530 418, případně na informačním
středisku ve Stožci - tel.: 388 335 014.

Platba za registraci
dospělí
- 100 Kč
děti 7-15 let - 50 Kč
děti do 6 let - zdarma
Platbu je nutno provést ihned po registraci buď bezhotovostně
na číslo účtu 194 992 318/0300 nebo lze platit v hotovosti na
Soumarském Mostě anebo v IS Stožec. Registrace je automaticky
zrušena a platba vrácena, pokud je výška hladiny pod limitem 50 cm
nebo naopak nad 61 cm. Pro určení režimu splouvání je rozhodující stav v daný den v 8:00 hod. Závaznou registraci je možné
zrušit do 1 týdne před vyplutím.
Registrační systém a aktuální informace o režimu splouvání
najdete na www.npsumava.cz.
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Tisk: Tiskárna FOP Černá v Pošumaví

Pravidla chování správného vodáka
jede v proudnici,
vyhýbá se mělčinám

z lodi vystupuje jen
na určených místech

neničí záběry pádla
podvodní rostliny

vyhýbá se brodění
řekou

lodě jezdí za sebou,
nikoliv vedle sebe

splouvá tiše, aby
nerušil živočichy
v okolí řeky

Od mostu u Pěkné k Lipnu
Je pokračováním úseku Soumarský Most - most u Pěkné. Lze jej
také využít pro případ obsazených míst na úseku Soumarský Most
- most u Pěkné. Úsek před Lipnem je charakteristický pomalejší
vodou. Vhodné pro začátečníky či mírně pokročilé vodáky.
Děkujeme všem, kteří se chovají ohleduplně k Vltavě a přírodě
nejen Vltavského luhu. Přispívají tím k zachování tohoto
jedinečného koutu šumavské přírody a všech forem života,
které se zde nacházejí.
Správa NP a CHKO Šumava

