
 

 

 

Vážení kolegové, členové a přátelé SPS Prezidium Praha, IPA, US č. 110 České 
Budějovice, 

jako každý rok, tak i v roce letošním Vám se objevila možnost jak poznat nové přátele, 
vlít trošku adrenalinu do svých žil, odpočinout si od svých pracovních povinností, 
případně rodiny a zkusit něco nového!!!! 

 

Opět je připravena pro Vás akce R AKO U S KO  2019  

Termín: 12. 7. – 14. 7. 2019 

Program: 

12. 7. 2019 odjezd autobusem od ŘSCP, Olšanská 2, Praha, ve13:00 hod. 

další možnost  

od 16,00 do 17:30 hod. loděnice Ka-servisu, Boršov nad Vltavou, vystrojení materiálem, 
doladění formy a občerstvení, 

Možnost vyzvednutí materiálu vedoucím akce v případě, že chcete jet jinou trasou 
než přes České Budějovice. 

12. 7. 2019 cca 22,00 hod. příjezd do kempu, ubytování – (kdo chce ve stanu, postaví 
stan, kdo nechce, spí pod širákem), 

13. 7. 2019 v 09,00 hod. odjezd autobusem na horní část řeky (podle stavu vody a 
účastníků)  

od cca 10,00 do 13.00 hod. splutí horního úseku řeky Salza (cca 18 km, obtížnost 
od klidné vody na začátku po peřejnatý úsek s válcem přímo v kempu),  

dále dle nálady, možnost výstupu na vodopád Wasserlochklamm (vstupné 5,5 
Euro), případně občerstvení a procházky v okolí, 

Rafting v Rakousku 
Salza 2019 II. 



14. 7. 2019 od cca 9,00 hod. (po převozu vozidel do místa cíle) splutí druhé části řeky 
Salza, cca 16 km, tato část je poměrně rychlá s krásným kaňonem, úsek většinou 
peřejnatý, hodně zatáček, ke konci hluboké údolí s kamennými stěnami, 

Cíl cesty je kemp v Palfau kde mají výborná grilovaná žebírka. 

návrat do Českých Budějovic v cca 18,00 hod., Praha cca 20,00 hod. 

Ubytování: ve vlastním stanu a spacáku, kemp má velmi dobrou úroveň  

Stravování: co si donesete od maminky, případně lze zakoupit cestou či v místě.  

Lodě: dvoumístné nafukovací kánoe typu Rio, Baraka (velmi stabilní) 

Výstroj: zajistíme dle výšky a váhy, každý povinně bude mít neoprenový oděv, boty, 
nepromokavou bundu, raftovou vestu, přilbu, pádlo a místo v lodi 

 – zapůjčení výstroje je domluveno na cca 650,- Kč za osobu na celou akci (t. j. skoro 
zadarmo), v případě, že Vám dovezeme výstroj na místo, vybereme poplatek 100,- Kč 
příspěvek na naftu a zapůjčení vozidla 

Doprava: dle počtu účastníků autobus zajištěný od ZSMV,   

Cena za dopravu: cca 300,- Kč, dle počtu zájemců, někteří hlásili, že pojedou po vlastní 
trase.  

Poplatky za kemp a parkování autobusu v oblasti cca 26,- Euro na osobu (bude 
rozpočítáno dle počtu účastníků, platíme jen skutečné náklady, akce je bez zisku) 

Strach: mít nemusíte, doprovodí nás zkušení vodáci, nebezpečné úseky se jezdí na vlastní 
nebezpečí, povinně však si zabezpečí cestovní pojištění účastníci akce sami!!! 

Obtížnost: pro znalce max. WW III 

Přihlášky co nejdříve, max. do 10. 5. 2019 včetně. (už se někteří hlásili v lednu) 

Podrobnosti, informace: Vladimír Takáč tel. 974841395, mob. 603 190 518 

TEN KDO: - NESPLUL UVEDENÝ ÚSEK SALZY 

  - NEVYLEZL NA VRCHOL VODOPÁDU WASSERKLAM  

  - NEOCHUTNAL HAUSKATOFEL 

  - NESKOČIL Z MŮSTKU U WASSERKLAMU DO ŘEKY 

NEBYL NA SALZE A MUSÍ ZNOVA!!!!!  

 



 

 

 



 

 


