Řeka Vydra
Jak již samotný název naznačuje, je řekou horského rázu
protékající úzkým kaňonem vyhloubeným erozí. Koryto je plné
kamenů a pro splutí je nutný dostatečný stav vody. Úsek je
určen především zdatnějším vodákům, kteří již velice dobře
ovládají svoji loď.

Řeka Otava
Je svojí obtížností také určena vodákům, kteří již mají zkušenosti
s ovládáním lodi a nejsou úplnými začátečníky. Od Rejštejna
Otava protéká Chráněnou krajinnou oblastí Šumava, a proto
její splouvání již není regulováno. Dodržujte však i zde zásady
šetrného přístupu k přírodě.

Otava z Paštěckého mostu

Všeobecné pokyny
●
●
●
●
●

Dodržujte stanovené termíny splavnosti!
Nastupujte, odpočívejte a vystupujte jen na vyznačených
místech!
Chovejte se ohleduplně k přírodě i k ostatním návštěvníkům!
Dodržujte Návštěvní řád Národního parku Šumava!
Vnímejte a prožívejte okolní přírodu!

Přejeme Vám dobrou vodu a příjemnou plavbu.
Správa NP a CHKO Šumava
Vydala Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku v roce 2009.
Tisk: Tiskárna FOP Černá v Pošumaví

Vydra: úsek Modrava - Antýgl
Splavnost: od 15. 3. – 31. 5. jen o sobotách a nedělích.
Čas: od 8:00 do 18:00 hodin.
Povolená výška hladiny: bez limitu.
Druh plavidel: pouze kanoe a kajaky.
Základní údaje:
● Rychlý peřejnatý tok s balvanitým korytem s velkým spádem.
● Vhodný jen pro zkušené vodáky s dobrou výzbrojí a výstrojí.
● Obtížnost WW III.
● Délka trasy cca 5 km.
Nástupní místo: Modrava - parkoviště,
soutok Modravského a Roklanského potoka.
Výstupní místo: pravý břeh v kempu Antýgl před lávkou pro pěší.
Vchynicko-Tetovský plavební kanál se nesmí splouvat!

Rechle u Antýglu

Otava: úsek Čeňkova Pila - Rejštejn
Splavnost: od 15. 3. do 31. 10.
Čas: od 8:00 do 20:00 hodin.
Povolená výška hladiny: bez limitu.
Druh plavidel: neomezen.
Základní údaje:
● Rychlý peřejnatý tok s velkými kameny a prahy v řečišti.
● Vhodný jen pro zkušené vodáky s dobrou výzbrojí a výstrojí.
● Obtížnost WW II - III.
● Délka trasy 5 km.
Nástupní místo: soutok Vydry a Křemelné.
Doporučené výstupní místo: soutok Otavy s Losenicí v Rejštejně.
Řeka tvoří hranici I. zóny Národního parku Šumava.
Nevystupujte proto prosím na levý břeh.

