
PŮJČOVNA LODÍ A VODÁCKÉHO MATERIÁLU NA VÁHU 

 

Do nabídky blízkých řek, sjížděných v malých skupinách do dvaceti osob s vlastní 

dopravou, jsme zařadili nenáročný úsek Váhu, který je rychle a lehce dostupný 

ze Zlína. Za 5 €/os. přespíme ve vlastních stanech v jednoduše a skromně 

vybaveném soukromém kempu v areálu Zelená voda u Nového Mesta nad Váhom; 

pro náročnější můžeme doporučit i několik možností ubytování v penzionech.  

ZAČÁTEK PRVNÍ ETAPY: pod mostem přes Váh na silnici č.9 ve směru od Starého Hrozenkova.  

Sraz na malém parkovišti vpravo od zmíněné silnice před obcí Veľké Bierovce, souřadnice 

srazu podle mapy.cz: 48.8511439N, 17.9734625E. Zde vám lodě od 10.00 do 10:30 nahustíme 

el. foukadlem, pak čluny přeneseme asi 200 m k řece. Během plavby bude k dispozici pumpa 

na dohuštění a případně i vodotěsné vaky na svačinu, náhradní oblečení, mobily apod. 

KONEC PRVNÍ A ZAČÁTEK DRUHÉ ETAPY: u areálu Zelená voda u Nového Mesta nad Váhom. 

KONEC DRUHÉ ETAPY: před začátkem „oleje“ na vodní nádrži Síňava na předměstí Piešťan. 

   

Důležité informace a pokyny: 

JÍZDA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! LODĚ SE NESMÍ NECHÁVAT NA PŘÍMÉM SLUNCI – 

možnost prasknutí a výměna válce pak stojí přibližně 5.000,- Kč!!!  

Během plavby po oba dva není možnost žádného veřejného občerstvení. V cíli 

první etapy je do 21.00 otevřena restaurace s teplou kuchyní, v kempu 

rozděláme večer oheň a budeme opékat špekáčky, debatovat, zpívat - prostě se 

bavit! :-) Na pozemku ubytování je k dispozici tekoucí voda, omezeně elektrika, 

TOI-TOI toaleta, ohniště a možnost koupání. Stany + vybavení na nocleh a do 

kempu nezajišťujeme. Do lodi doporučujeme obuv do vody - staré tenisky nebo 

sandály a další oblečení podle předpovědi počasí. V případě slunečných dní krém 

na opalování, pokrývku hlavy, sluneční brýle, plavky apod.  

Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí – podle předpovědi min. 17°C a 

bez srážek po celou dobu sjíždění. CHCEME PRO VÁS ZÁŽITEK, NE TRAUMA!  

Definitivní rozhodnutí o akci padne vždy ve čtvrtek před konkrétním datem 

sjíždění v 8 h. Počet lodí je omezen, přihlaste se včas, vše řešíme individuálně.  

NEZAPOMEŇTE NA POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ (cca 20,- Kč/den)! 

 

CENA ZA ČLUN PÁLAVA PRO 2 OSOBY JE STANOVENA NA 450,- Kč, ZA ČLUN 

YUKON PRO 2 DOSPĚLÉ OSOBY + MAX. 2 MALÉ DĚTI 500,- Kč ZA DEN. 

ZÁCHRANNÉ VESTY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ NA OBJEDNÁVKU. 

 



    

    

              

Další informace a objednávky: facebook Petr Hambálek, tel. 603 149 241, www.hambalek.eu  

Víkendová plavba je dlouhá 35 km, doba 

sjíždění první den přibližně 4 hodiny, 

druhý den 5 hodin. Podle zájmu a počasí 

se může jet pouze jeden úsek.  Jde o 

tekoucí přírodní úsek Váhu se spoustou 

kamenitých pláží po obou březích řeky. 

Etapy jsou záměrně vybrány nedaleko od 

Zlína, autem dostupná místa začátků a 

ukončení obou etap jsme osobně 

prověřili, plavba je vhodná a bezpečná i 

pro rodiny s dětmi a vodácké začátečníky.  

 


