
Národní park Šumava byl založen v roce 1991 
a již od roku 1993 bylo povoleno splouvání 

několika šumavských řek. Splouvání řek nebylo 
omezeno žádnými podmínkami s výjimkou výšky hladiny vody 
45 cm na Soumarském Mostě. 

Rychle vzrůstající počet lodí (až 12 545 lodí v roce 2005) se stal 
pro přírodu neúnosnou zátěží, a to zejména v úseku Soumarský 
Most-Pěkná, který se nachází v I. zóně Národního parku Šumava. 

Situace se stala natolik problematickou, že v roce 2008 
Správa NP Šumava rozhodla horní tok Vltavy v letním období 
uzavřít úplně. 

K realizaci tohoto rozhodnutí nedošlo. Na základě Hodnocení 
významnosti vlivů záměru (splouvání) na evropsky významné lo-
kality a ptačí oblasti, zpracovaného v roce 2013, byly stanoveny 
příslušným správním orgánem – Krajským úřadem v Českých 
Budějovicích, přísnější podmínky, týkající se režimu splouvání. 

Jednou z velice problematických podmínek tohoto hodnocení 
je zajištění rovnoměrného zatížení řeky, tzn. zamezení sjíždění 
lodí do větších skupin. Byl proto zpracován časový plán, který je 
orientační pomůckou a doporučením zejména pro skupiny lodí 
bez průvodce a pro vodáky, kteří jsou na tomto úseku poprvé.

ÚVOD Pravidla pro splouvání Teplé Vltavy Úsek Soumarský Most–Pěkná

od Borových Lad po soutok se Studenou Vltavou a dále po Vltavě 
do Nové Pece
• Teplou Vltavu a Vltavu lze v Národním parku Šumava splouvat pouze za 

podmínek vymezených v Návštěvním řádu (účinný od 1. 5. 2013, příloha 
č. 3 a 4). Pro jednotlivé úseky je stanoven datum a čas povoleného splou-
vání, minimální výška hladiny; splouvat lze pouze na kajaku nebo kánoi. 
Část řeky (Polka-Lenora) leží na území CHKO Šumava, a proto zde není 
splouvání regulováno. 

• Za kanoi/kajak se nepovažuje plavidlo typu paddleboard, belly boat, 
duše, surfový plovák, lehátka a podobné.

Správa NP Šumava si vyhrazuje právo na určení sporného typu plavidla 
(kánoe, kajak).

• Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám.

• Při registraci na Soumarském Mostě je nutné předložit doklad o zaplacení 
registrace (potvrzující e-mail).

• Veškeré informace o pravidlech splouvání se dočtete na webových 
stránkách www.npsumava.cz, na informačních panelech podél řeky od 
Borových Lad po Novou Pec, ve volně dostupných letácích a u obsluhy 
registračního místa na Soumarském Mostě.

KAŽDÝ VODÁK JE POVINEN TYTO PODMÍNKY  
RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT!

1. 5.–31. 5. pouze So, Ne, svátky 
1. 6.–30. 6., 1. 9.–31. 10. denně

Hladina 50–61 cm:
max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (skupiny do 
5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina > 61 cm:
max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

1. 7.–31. 8.  denně
Hladina 50–61 cm:
max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (v době 
14:00–16:00 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina > 61 cm:
max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

• Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 min. po sta-
novené hodině.

• Skupiny musí dodržovat čas vyplutí a je doporučeno dodržovat čas do-
jezdu na jednotlivá odpočinková místa, aby nedocházelo ke slučování 
skupin.

Správa NP Šumava si vyhrazuje právo v odůvodněných případech posunout 
o jednu hodinu splouvání již registrovaného vodáka (z důvodu ekonomiky 
provozu).

• Pokud je splouvána řeka např. už z Lenory a dále se navazuje na tento 
úsek, je třeba naplánovat cestu s časovou rezervou (pro včasné vyzved-
nutí rezervace a dodržení hodiny vyplutí ze Soumarského Mostu).

• Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na 
Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je 
rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hla-
diny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat 
stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat. 

PŘI POKLESU HLADINY VODY POD 50 CM  
JE SPLOUVÁNÍ ZAKÁZÁNO!

Zásady pro splouvání (květen–říjen)

Stručný přehled přílohy č. 4 návštěvního řádu NP Šumava
Povolená doba splouvání: 8:00–20:00 hodin 
Doba povoleného vyplutí: každou celou hodinu v době od 8:00 
 do 16:00 hodin

tel: +420 731 530 418 
e-mail: splouvani.vltava@npsumava.czi



Podmínky registrace úseku Soumarský Most-Pěkná Upozornění zejména pro vodáky Vodácká naučná stezka „Vltava v NP Šumava“

Registrace lodí
• pomocí elektronického rezervačního systému na internetových strán-

kách www.npsumava.cz, nejdéle však do 15.00 hodiny před dnem 
požadovaného vyplutí (elektronické rezervace jsou nastaveny pro stav 
hladiny vody 50–61 cm max. 7 lodí/hodina; při stavu hladiny vody nad 
61 cm se tyto rezervace automaticky převedou – max. 20 lodí/hodina, 
ostatní lodě je možné rezervovat pouze na místě)

• osobně na registračním místě Soumarský Most (pouze v požadovaný den 
vyplutí)

Registrační poplatek
Při stavu vody 50–61 cm:
• elektronická registrace – poplatek za jednu loď je 500,- CZK

• na místě v den vyplutí – poplatek za jednu loď je 600,- CZK

Při stavu vody nad 61 cm:
• pouze na místě: registrační poplatek za jednu loď je 500,- CZK

Platba při elektronické rezervaci se provádí ihned formou platební brány (Go-
Pay). Pro platební karty je potřeba mít aktivovanou službu platby přes internet; 
službu aktivujete ve Vaší bance.

Zrušení registrace – podmínky pro zrušení rezervace
• při odhlášení do 7 dnů před vyplutím se vrací 100 % registračního poplatku

• při odhlášení v době 6–3 dny před vyplutím se vrací 50 % registračního 
poplatku

• při odhlášení v době 2 dny a méně před vyplutím se registrační poplatek 
nevrací

V odůvodněných případech lze vrátit registrační poplatek v plné výši – posuzuje 
Správa NP Šumava a vodák na toto vrácení nemá právní nárok.

Registrační poplatek se automaticky vrací v plné výši při výšce hladiny vody pod 
50 cm.

Registrační známka
• je současně i dokladem o registraci

• v den splutí lze známku vyzvednout nejdříve 15 minut před danou hodi-
nou vyplutí

• v případě pozdního příchodu je možno splout v daný den pouze pokud je 
volné místo v jinou hodinu, jinak registrace propadá

• známka se lepí shora na přední špičku lodi; na lodi smí být pouze tato 
jediná aktuální známka

• plujte v proudnici, za sebou, vyhýbejte se mělčinám

• neničte zbytečně pádlem koryto řeky

• netrhejte vodní rostliny ani jiné v okolí

• splouvejte Vy i Vaše děti tiše, nerušte živočichy, kteří zde žijí

• vystupujte jen na odpočinkových místech

• odpadky si odvezte s sebou

• vyhněte se zbytečnému brodění či plavání v řece

• požitím alkoholu porušujete Návštěvní řád NP Šumava

• dbejte na své bezpečí – úsek Soumarský Most-Pěkná je klasifi kován jako 
ZWB – WW1, přesto doporučujeme dodržování základních pravidel 
bezpečnosti jízdy na tekoucí vodě (použití plovací vesty a přilby)

KAŽDÝ VODÁK SPLOUVÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Dle zpřísněných podmínek pro úsek Soumarský Most-Pěkná se doporučuje:

• včasný příchod a vlastnictví registrační známky 

• skupiny vodáků bez průvodce (při stavu hladiny vody 50–61 cm) musí 
dodržovat čas vyplutí a je doporučeno dodržování časového plánu i času 
dojezdu na jednotlivá odpočinková místa, aby nedocházelo ke slučování 
skupin. 

1.  Soumarský most–Dobrá 90 min.

2. Dobrá–Chlum 70 min.

3. Chlum–Soutok Teplé a Studené Vltavy 30 min.

4. Soutok Teplé a Studené Vltavy–Pěkná 50 min.

• celková doba splutí je maximálně 4 hodiny

Naučná stezka se věnuje všem důležitým tématům souvisejícím 
s horním tokem Vltavy. Dozvíte se co žije a roste v řece a kolem 
ní i jakou historii má zdejší kraj. Stezka začína v Borových Ladech 
a končí v Nové Peci. Je dlouhá 53 km a je na ní celkem 11 zastavení.
Vltava
Pramení v nadmořské výšce 1 172 m na úbočí Černé 
hory, nedaleko obce Kvilda. Celková délka Vltavy od 
soutoku s Labem až po pramen je 430,2 km.

Savci
Chráněný bobr evropský se v poslední době začíná 
znovu v České republice šířit. Bobra nebo alespoň 
jím ohlodané stromy můžete spatřit i ve Vltavském 
luhu.

Ptactvo
Skorec vodní je běžným ptákem v horních částech 
vodních toků na Šumavě, dokáže se potápět a sbírá 
mezi kameny na dně larvy hmyzu.

Měkkýši
Perlorodka říční, vyskytující se v tomto úseku Vltavy,
 je velmi náročná na čistotu svého prostředí. Z větši-
ny území republiky proto již vymizela.

Vodní rostliny
Odstavená ramena jsou zvláštním prostředím, kde 
nachází útočiště mnoho vzácných rostlin jako na-
příklad stulík malý nebo masožravé bublinatky.

Vltavský luh
Ve Vltavském luhu se meandrující řeka při jarním 
tání nebo silných deštích vylévá z břehů, a vytváří 
tak osobitou říční nivu s množstvím odstavených 
ramen a tůní.

Ryby
Lipan podhorní a pstruh obecný jsou typickými 
rybími obyvateli Vltavy. Pstruh je navíc hostitelem 
larválního stádia perlorodky říční.

Lipno
Kdysi širokou říční nivu s množstvím rašelinišť 
zaplavila v šedesátých letech minulého století nej-
větší česká přehrada Lipno s rozlohou 48,7 km2.

Registrační a informační místo Soumarský most

Stručný přehled pravidel chování na území NP Šumava na základě Návštěvního řádu (NŘ)

květen  soboty, neděle a svátky  od 7.30 do 16.30 hodin
červen–říjen denně  od 7.30 do 16.30 hodin

Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most–most u Pěkné 
se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo 
v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most 
(v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před 
splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána ne-
zaměnitelná registrační známka, kterou se plavidlo prokazuje kontrole.

• parkování vozidel je povoleno pouze na vyznačených parkovištích

• sportovní aktivity lze provozovat pouze v místech k tomu určených 
vymezených v NŘ

• sběr plodů je povolen pouze pro vlastní potřebu a mimo území I. zóny

• trhání rostlin či odchyt živočichů je zakázáno

• rozdělávat oheň je povoleno pouze na místech k tomu určených

• kouření v lesních porostech je zakázáno

• plašit zvěř nebo nechat volně pobíhat psy je zakázáno

• vstupovat na území I. zón mimo vyznačené cesty je zakázáno

• na území NP Šumava dodržujte klid a ticho

• veškeré vaše odpadky si odneste s sebou

Tomu, kdo poruší Návštěvní řád NP Šumava, může být uložena pokuta až 
do výše 20 000 Kč podle ustanovení § 87 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb.,o ochraně přírody a krajiny.

Děkujeme, že svým ohleduplným chováním přispíváte k zachování tohoto 
jedinečného koutu šumavské přírody v NP.
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