OTAVA
•
•
•

Pramen: soutok Vydry a Křemelné pod Čeňkovou pilou na Šumavě
Délka toku (sjízdné) v km: 113
Obtížnost:
Úsek

Říční km

Obtížnost

Čeňkova pila - kamenný most 112.9 - 110.3 WW IIIhorní

most - Radešov

střední Radešov - Sušice

dolní

110.3 - 106.6 WW II
106.6 - 89.5

WW I

Sušice - Horažďovice

89.5 - 72.6

ZWC

Horažďovice - Vojníkov

72.6 - 19.3

ZWB

Vojníkov- ústí do Vltavy

19.3 - 0.0

ZWA

Zdroj a aktuální sjízdnost: http://www.raft.cz/cechy/otava.aspx

Výlety na lodích jsou na Otavě velmi oblíbené. Řeka překonává bezpočet přírodních a
umělých překážek, často se mění její šířka, hloubka i rychlost tekoucí vody. Proto je
Otava cílem romanticky založených turistů, stejně jako dobrodruhů nebo sportovců.
Řeka
a
okolní
příroda
je
pro
vodáky
opravdovým
zážitkem.
Vodní turisté mají v oblibě úsek Otavy ze Sušice do Písku. Plavba měří 66 km a
obtížnost se pohybuje od WWI do ZWB. Doporučené jsou dvoumístné kánoe a pro těžší
úseky plovací vesty. Ještě z dob tradičního plavení vorů je na řece množství jezů. Na této
trase jich je 26 a některé tvoří pěkné peřeje. Táboření je možné na vyhrazených místech,
která jsou dobře značena. Liší se kvalitou vybavení od stanových až po pohodlné
chatičky.
Příznivci divoké vody se rádi vracejí na horní úsek Otavy od Čeňkovy Pily do Sušice.
Zejména na prvních šesti kilometrech klesá řeka o 48 metrů a je sjízdná jen pro lodě na
divokou vodu a zkušené vodáky s dobrým vybavením. Ideální podmínky jsou při tání
sněhu v březnu a dubnu nebo v době podzimních dešťů v říjnu a listopadu.
Doporučenou
lodí
je
zde
kajak
nebo
nafukovací
raft.
Vodní turistika má na Otavě silnou tradici a zejména v době letních prázdnin je
putování na lodích velmi oblíbené. Díky tomu dobře fungují služby kolem řeky od
stravování přes ubytování až po možnost zapůjčení vodáckého vybavení. Na místě lze
pořídit různé typy lodí, pádla, plovací vesty, podrobnou mapu řeky a odvoz až na místo
startu plavby.
zdroj:http://www.icpisek.cz/docs/cz/otava.xml

Další informace a zajímavosti například zde:
http://www.otavskaplavba.cz/start.asp
http://www.icpisek.cz/docs/cz/P1.xml
http://www.pf.jcu.cz/others/okoli/prir/otava.htm

