
 

Pozvánka na 

OTAVSKOU VODÁCKOU RALLYE 

OTAVSKÝ VODÁCKÝ PŮLMARATÓN 

VODÁCKOU RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKU 

v sobotu 15.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

  Strakonice u pivovaru start 9:00 

  Štěkeň kemp start 10,30 

  Písek ostrov 16:00 – 16:30  

 
Klub českých turistů - sekce vodní turistiky a Česká pohádková akademie zvou všechny vodáky na 

Otavský půlmaratón, Otavskou vodáckou rallye a Vodáckou rychlostní zkoušku okolo Píseckého ostrova 

 

Otavská vodácká rallye je jízda pravidelnosti ze Strakonic do Písku, start pod Pětikolským jezem u 

pivovaru, časové kontroly Slaník, Štěkeň, Kestřany, Zátavský most, Písek. Absolventi rallye se střetnou 

na rychlostní zkoušce kolem Píseckého ostrova o hlavní cenu – Putovní pohár ČPA 

 

Otavský půlmaratón je volné splutí ze Štěkně do Písku. Pro absolvování 21,1 km je potřeba třikrát 

obeplout Písecký ostrov. Nejrychlejší z rychlostní zkoušky kolem Píseckého ostrova v kategorii C2 a K1 

obdrží Diplom Sekce vodní turistiky KČT 

 

Lodě si zajišťuje každý sám, doporučujeme využít služeb spolupracujících půjčoven: 

DRONTE  www.dronte.cz  otava@dronte.cz  605 242 544 

SAMBA  www.pujcovna-lodi.cz  info@pujcovna-lodi.cz  604 904 737 

OTAVATOUR  www.otavatour.cz  info@otavatour.cz  606 909 924 

 

Startovné 50 Kč za osobu, členové A-TOM, KČT a děti do 15 let 30 Kč, přihlášky na místě 60/40 Kč, 

v ceně je pojištění a itinerář plavby. Děti do 15 let musí mít po celou dobu plavby plovací vestu a všichni 

účastníci jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatelů a dodržovat zásady bezpečnosti. 

 

Organizátor: TOM Viking, přihlášky (do 10.8.) a informace: odbor.101113@kct.cz 

Na přihlášce uveďte jména a data narození všech účastníků, u členů KČT číslo průkazu, u členů A-TOM 

číslo oddílu, u nečlenů adresu bydliště. Na základě přihlášky obdržíte potvrzení o účasti a výzvu k platbě. 

 

Srdečně zvou pořadatelé: Petr Teringl - Klub českých turistů, sekce vodní turistiky 603 916 452 

    Marcel Goetz – Česká pohádková akademie  602 443 189 
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Itinerář trasy Otavské vodácké rallye a Otavského půlmaratónu 15.8.2020 

54,9  most pěší nebo lávka, jez přenést vlevo vysoký (m) 2,9 nesjízdné, Pětikolský jez START NA LEVÉM BŘEHU POD JEZEM 
9:00 

54,6 
 most silniční [22] Strakonice vpravo a vlevo, hrad vpravo, vlakové nádraží Strakonice 1 km vpravo, přítok vpravo Volyňka 

0,2 km 

54,4  most potrubí a následuje za 300 m most silniční 0,5 km 

53,9 
 jez s propustí vlevo přenést vlevo nesjízdné, sklápěcí stabilizační jez Na Křemelce (bezpečně sjízdný sportovní propustí vlevo, 

jinak je jez za SV a MV nebezpečný!!) 0,5 km 

53,4  jez kam (stupeň) sjízdné koupaliště vpravo, most silniční [4] vodočet vp 0,4 km 

53,0  most železniční [208] a následuje za 600 m stupeň, sjízdný 2,0 km 

51,0 
 jez s propustí vlevo přenést vlevo nebo vpravo vysoký (m) 0,8 náhon vlevo, !! (za vhodného stavu sjízdný propustí nebo po 

přelivné ploše) tábořiště restaurace vlevo, Vodácký kemp Slaník, obec Slaník 1 km vlevo, 1,0 km                       
PRŮJEZDNÍ KONTROLA (na levém břehu nad jezem) 9:40 - 10:00 

50,0  Slaník vlevo, bufet kostel vlevo, 1,9 km 

48,1  most silniční Přešťovice 600 m vlevo a následuje za 600 m jez (stupeň) sjízdné 2,6 km 

45,5 
 jez s propustí uprostřed přenést vlevo nebo vpravo vysoký (m) 1,3 náhon vlevo, Štěkeň (za vhodného stavu sjízdný propustí) 

0,1 km 

45,4 
 tábořiště Otava vlevo, bufet vlevo, Štěkeň 500 m vlevo, restaurace zdravotní pomoc pošta zámek kostel 500 m vlevo, 

1,8 km  PRŮJEZDNÍ KONTROLA (na levém břehu pod jezem) 10,30 – 10,50, START OTAVSKÉHO PŮLMARATÓNU 

43,6 
 jez s propustí uprostřed přenést vlevo vysoký (m) 1,6 náhon vpravo, !! Přeborovice vpravo, (štěrková propust zahrazena, pod 

jezem lomový kámen, většina vody odvedena náhonem do elektrárny) 0,3 km 

43,3  most silniční Čejetice vpravo, vlaková zastávka Čejetice 500 m vpravo, 0,3 km 

43,0  tábořiště Sportovně rekreační areál Čejetice 2,2 km 

40,8 
 jez s propustí vlevo přenést vlevo nebo vpravo vysoký (m) 0,9 náhon vlevo, !! jez Pangl (za vhodného stavu sjízdný propustí 

nebo po přelivné ploše), občerstvení vlevo 0,7 km 

40,1 
 jez s propustí uprostřed přenést vlevo vysoký (m) 2,1 náhon vpravo, !! jez Jirkal (za vhodného stavu sjízdný propustí) 

Sudoměř 1 km vpravo, bufet kostel 1 km vpravo, vlaková zastávka Sudoměř 1,5 km vpravo, přírodní nebo historická 

zajímavost pomník J. Žižky 3 km vp 1,2 km 

38,9  Kestřanská peřej WW II 200 m 2 kam. prahy sjízdné 1,9 km 

37,0 
 most silniční Kestřany vlevo, Lhota U Kestřan vpravo, Hotel (pension) restaurace bufet hrad kostel 1 km vlevo, 2,2 km 

PRŮJEZDNÍ KONTROLA (na levém břehu pod mostem) 12,30 – 12,50 

34,8 
 jez s propustí uprostřed přenést vlevo nebo vpravo vysoký (m) 1,3 !! Zátavský mlýn (štěrková propust zahrazena, za 

vhodného stavu sjízdné přes korunu vpravo, většina vody odvedena náhonem do elektrárny) Zátaví 200 m vlevo, 1,4 km 

33,4  kam (stupeň) sjízdné 0,6 km 

32,8 
 přítok vpravo Blanice tábořiště Na soutoku vpravo, , (362 m n. m.) restaurace bufet ubytovna vpravo, Putim 1,5 km vpravo, 

restaurace kostel 1,5 km vpravo, vlaková zastávka Putim 2,5 km vpravo, 1,7 km 

31,1  most silniční Zátavský most zalesněné údolí 2 km 3,7 km   PRŮJEZDNÍ KONTROLA) 14:20 – 14:40 

27,4  tábořiště U plovárny vlevo, Hotel (pension) restaurace bufet vpravo, Hotel u Smetáka 0,4 km 

27,0 
 jez s propustí vlevo přenést vlevo nebo vpravo vysoký (m) 1,7 náhon vpravo, !! Václavský jez (sjízdné sportovní propusti 

vlevo) Lávka Dagmar Šimkové Písek vpravo, (358 m n. m.)                                                                                              
PRŮJEZDNÍ KONTROLA (vlevo nad jezem, pod lávkou) 15:20 - 15:40 

26,4  most železniční [200] a následuje za 50 m most silniční [20] Šrámkův 

26,1  ostrov a následuje za 100 m lávka, jeďte vlevo 16,00 – 16,20; RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA U MOLA PŘED LÁVKOU 
+ 200 m KOTVIŠTĚ NA LEVÉM BŘEHU NAD JEZEM, parkoviště za cyklostezkou 
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Propozice Otavské vodácké rallye, Otavského půlmaratónu, a Rychlostní zkoušky 

kolem Píseckého ostrova 

 

Sobota 15.8.2020 

 

Otavská vodácká rallye: 

Jízda pravidelnosti ze Strakonic do Písku 29 km je kvalifikací na rychlostní zkoušku 

Start pod jezem ve Strakonicích 9,00 

49.2594839N, 13.9008767E 

Společné splutí. Za každých načatých 10 minut pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu z průjezdní kontroly 

se k času rychlostní zkoušky přičítá 10 sekund 

 

Otavský půlmaratón: 

Volné splutí Otavy ze Štěkně do Písku (19,5 km + 3 x obeplutí ostrova 1,6 km) 

 Start v kempu ve Štěkni 10,00 – 11,00 

49.2660653N, 13.9963219E 

 

Rychlostní zkouška okolo Píseckého ostrova: 

Start a cíl pod lávkou v levém rameni u Píseckého ostrova, možnost přistání u mola na ostrově 

49.3063503N, 14.1432269E 

Pro absolventy Otavské vodácké rallye závod o hlavní cenu – Putovní pohár 

Pro absolventy Otavského půlmaratónu závod o Cenu Sekce vodní turistiky KČT 

 

 

Kotvení a nakládání lodí: 

V Písku na levém břehu nad jezem, parkování a nakládání lodí na parkovišti u Výstaviště do 17,00 

49.3073436N, 14.1446000E 

 

Možnost půjčení lodí: 

DRONTE  www.dronte.cz   otava@dronte.cz  605 242 544 

SAMBA  www.pujcovna-lodi.cz  info@pujcovna-lodi.cz  604 904 737 

OTAVATOUR  www.otavatour.cz  info@otavatour.cz  606 909 924 

 

Možnost ubytování: 

Kemp Podskalí Strakonice (ubytovaným v kempu doporučujeme vyplut z kempu před 8,30, přenáší se Pětikolský 

jez) 

Kemp Štěkeň 

 

Informace, kontakty: 

Přihlášky posílejte na e-mail: odbor.101113@kct.cz, v přihlášce uveďte jméno a příjmení a datum narození, 

členové KČT číslo členského průkazu, členové Asociace TOM číslo oddílu, ostatní adresu bydliště. Na základě 

přihlášky obdržíte výzvu k platbě.. Řádně přihlášení účastníci jsou pojištěni hromadným pojištěním KČT. 

Startovné 50 Kč za osobu, členové A-TOM, KČT a děti do 15 let 30 Kč, přihlášky na místě 60/40 Kč 

Organizátor: TOM Viking (odbor 101113 Klubu českých turistů) 

Pořadatelé: Petr Teringl - Klub českých turistů, sekce vodní turistiky 603 916 452 odbor.101113@kct.cz 

  Marcel Goetz – Česká pohádková akademie  602 443 189 mapcentrum@seznam.cz 
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