VŠEOBECNÉ POKYNY K ZÁJEZD M
RAFTING A VODNÍ TURISTIKA 2019–2020
Vážení p átelé,
prosíme vás, abyste t mto pokyn m v novali dostate nou pozornost a p edešli tak možným komplikacím.
Up esn ní týkající se konkrétních zájezd v etn as odjezd apod. naleznete v Podrobných pokynech k danému
zájezdu. P ejeme vám, abyste se z našich zájezd vraceli vždy spokojeni a obohaceni o p íjemné zážitky, nové
zkušenosti a zajímavá setkání.
Za MAD MAT SPORT – CK Adrenaline Centre
Mat j Zapletal
Základní informace
Podle eho vybírat zájezd
eky v jarních termínech bývají vodnat jší a studen jší. Pozd ji bývají vodácky leh í a teplejší. Orienta ní obtížnost
pro vás je uvedena v katalogu v hlavi ce zájezdu. Proto volte termín podle svých dovedností a zkušeností.
Raftových zájezd ozna ených obtížností 1 až 2, se mohou zú astnit naprostí za áte níci a d ti od 10 let. U
obtížnosti 3 by m la mít alespo ást posádky jisté zkušenosti a nezkušení by m li být alespo pr
rn fyzicky i
pohybov zdatní. Na obtížnost 4 že pouze zkušená posádka.
Na kanoích platí totéž. Na obtížnost 3 musí být alespo jeden len dvojice vodák. Nebo oba musí mít pr pravu na
žných rekrea ních tocích.
Organizace zájezdu
Vždy za ínáme na leh ím úseku eky, kde je as na procvi ení techniky jízdy, pádlování a záchrany na divoké vod .
Obtížn jší úseky projedou na ukázku naši instrukto i a zajistí záchranu pro vaše bezpe né splutí. Po ítejte s tím, že se
zvlášt na kanoích ob as vykoupete.
Jezdíme eky s obtížností podle mezinárodní stupnice WW I až III. N které raftové zájezdy mají v programu eky
s obtížností WW IV. Pouze u vybraných akcí jsou za azeny i úseky t žší. Na to je vždy p edem upozor ováno.
Jezdíme všichni najednou bez d lení na skupiny. Pouze u nestandardních (v tšinou zakázkových) zájezd se skupiny
lí na poloviny (jedna absolvuje vodácký, druhá p ší nebo jiný program – viz up esn ní programu v Podrobných pokynech k zájezdu). Dopl kový program obvykle absolvujete sami bez pr vodce.
UPOZORN NÍ: divokou vodu nelze podce ovat a i u zájezd s nejnižší obtížností vodáckého programu je
bezpodmíne
nutné um t PLAVAT! V p ípad malé, nebo naopak velké vody m že vedoucí zájezdu omezit,
zm nit nebo zcela zrušit program.
Chování na zájezdu
estože se následující odstavec v tšiny z vás netýká, považujeme za nutné p ipomenout, že dob e se bavit, neznamená vnucovat svoji zábavu celému kempu nebo autobusu. Jde o vaši bezpe nost a pohodu. Také další zájemci o
stejný zájezd mají právo bydlet ve slušných ubytovacích za ízeních, jezdit slušnými autobusy a být vítanými hosty
v kempech.
Cena zahrnuje
Dopravu v etn všech poplatk , ubytování v kempech, zap ení vodáckého materiálu (neoprenové kalhoty s laclem,
vodácká bunda, plovací vesta, p ilba, pádlo, lo , neoprenové boty (nestandardní velikost p edem objednejte v prodejní
kancelá i)) v etn záchranných pom cek. P ípadné zm ny budou up esn ny v Podrobných pokynech.
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Cena nezahrnuje
íplatky za chaty, sruby nebo apartmány, jsou-li jako alternativa ke stanování. U letních zájezd pro rodiny s d tmi
nejsou neoprenové obleky a boty nutností, proto je vodácká výbava nezahrnuje.
Pojišt ní
Cena evropských zájezd zahrnuje balí ek cestovního pojišt ní a zákonné pojišt ní pro p ípad úpadku CK. Oba tyto
druhy pojišt ní má MAD MAT SPORT – CK Adrenaline Centre zajišt no u pojiš ovny UNIQA.
Balí ek cestovního pojišt ní v hodnot 33 K /den zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh, asisten ní službu, úrazové
pojišt ní, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí osoby a pojišt ní storna zájezdu. Toto pojišt ní kryje i
rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální
sportovní p ipojišt ní!
Rozsah tohoto pojišt ní: pojišt ní lé ebných výloh – pln ní až do výše 5.000.000 K ; pojišt ní asisten ních služeb –
do 5.000.000 K ; pojišt ní smrti následkem úrazu – do 300.000 K ; pojišt ní trvalých následk úrazu – do 600.000 K ;
pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví/v ci t etí osoby – do 5.000.000 K ; pojišt ní zachra ovacích náklad – do
500.000 K , pojišt ní storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatk do max. ástky 16.000 K . (Pojišt ní storna
se vztahuje na zrušení zájezdu z d vodu vážného akutního onemocn ní nebo úrazu, smrti, závažného násilného
trestného inu i p i podstatné škod na majetku z d vodu živelné události.)
V p ípad , že budete mít zájem o více informací, pošleme na vyžádání výtah z Všeobecných pojistných podmínek
pro cestovní pojišt ní, které zárove naleznete i na našich webových stránkách.
Doprava
Dopravu zajiš ujeme autobusy, v tšinou Bova nebo Renault, ve standardní dálkové úprav s polohovatelnými sedadly
a speciálním p ív sem na rafty a ostatní vybavení. V autobuse je možnost zakoupit studené a teplé nápoje.
Po dojezdu do kempu bude autobus ve stanovenou dobu uzav en (obvykle 1–2 hodiny po dojezdu). V autobuse se
nesmí sušit mokré v ci, boty apod., protože slouží k odpo inku a spánku idi , kte í nesm jí být rušeni – jde
edevším o vaši bezpe nost.
V p ípad nízké napln nosti zájezdu se snažíme zajistit dopravu minibusem s vlekem na p epravu vybavení. P eprava
minibusem není sice tak pohodlná jako autobusem (užší sedadla, mén místa na nohy), nicmén je to jediné ešení
jak zájezd nezrušit. Výhodou je, že se akce uskute ní v menší skupince, a tím v rodinn jší atmosfé e.
Poznámka:
Rychlost jízdy je omezena p edpisy, nap . v Rakousku dosti drasticky – autobus s vlekem na dálnici smí jet max.
rychlostí
70 km/h, na ostatních komunikacích 60 km/h, což zna
prodlužuje dobu jízdy.
Nástupní místa
Uvádíme p ehled všech nástupních míst. V Podrobných pokynech k zájezdu jsou uvedena nástupní místa platná pro
daný zájezd a asy odjezd . Není-li v Podrobných pokynech uvedeno jinak, lze tato místa použít i p i návratu ze zájezdu.
Praha – PANKRÁC
Odjezdové parkovišt u budovy City Empiria (Motokovu) na Praze 4, v ulici Na Strži, 100 m od stanice metra C – Pankrác
(viz plánek). Prosíme vás, abyste p ed odjezdem ani po návratu nevstupovali na travnaté plochy, neodkládali na n
zavazadla a udržovali istotu a po ádek v okolí nástupního místa – je to jedna z podmínek smlouvy s majitelem pozemku.
P íbram
U motorestu Halda v Dubenci na hlavní silnici Praha – Písek.
Písek
ed hlavním vlakovým nádražím D.
eské Bud jovice
Benzínová pumpa MOL u Kauflandu sm r Dvo išt .
Beroun
Král v Dv r, zastávka Na Knížecí II.
Plze
Vn centrálního autobusového nádraží p ed hlavní budovou SAD (Husova ulice).

3

Jihlava
erpací stanice ÖMV na dálnici D1 ve sm ru na Brno p ed sjezdem Jihlava (km 111), p i cest zp t na druhé stran
D1.
Brno
Parkovišt vedle OD Tesco p es ulici Dornych.
Teplice
ed vstupem do nádraží D.
ležitá upozorn ní:
1. Zvolené nástupní místo prosím v as oznamte CK (písemn na Cestovní smlouv , telefonicky i osobn v prodejní
kancelá i). Neu iníte-li tak, budeme p edpokládat, že nastoupíte na ur eném míst v Praze.
2. ekáme nejvýše 15 minut po plánovaném odjezdu. V p ípad ne ekaného zdržení p i cest na místo srazu toto oznamte našim dispe er m na tel. .: 603 440 798, 777 827 470, 608 524 664 nebo 774 623 628 (774 MAD MAT),
nebo se snažte sami dopravit na místo dalšího srazu.
Pr vodci
Každý lun je ízen zkušeným pr vodcem – kormidelníkem. Naši pr vodci jsou držiteli eské licence vodní turistiky
a raftingu, která odpovídá legislativním požadavk m eské republiky. N kte í z nich jsou navíc držiteli mezinárodní
licence raftingu IRF, kterou vydává Mezinárodní federace raftingu podle standard pro profesionální pr vodce raftingu.
Vybavení
Obdržíte moderní vodácký materiál odpovídající evropským požadavk m pro rafting na ledovcových ekách.
U letních zájezd pro rodiny s d tmi nejsou neoprenové obleky a boty nutností, proto je vodácká výbava nezahrnuje.
Na zájezdu budete mít k dispozici 5 – 6 raft nebo 16 – 20 kanoí. Používáme raftové luny typu ROBFIN 290 (pro 2 – 4
osoby) a ROBFIN 425 (pro 4 – 8 osob). Nafukovací kanoe máme typu ROBFIN – YUKON pro 2 a v omezeném po tu
pro 3 osoby. Pohon lodí zajiš ují plastová pádla s duralovou žerdí od firmy Profiplast. Pádlo je opat eno v míst úchopu
plastovou bužírkou. Dále vám zap íme neoprenové kalhoty s laclem vodácké bundy, plovací vesty a neoprenové
boty do vody. Tyto výrobky jsou naší vlastní produkce – MAD MAT. Každý ú astník je vybaven univerzální helmou
zna ky Bomber.
Jak zacházet s materiálem
Se zap eným materiálem je nutno rozumn zacházet, aby nedošlo ke zbyte nému poškození nebo zni ení.
Nafukovací lod jsou odolné v ece proti b žnému od ru, poškodí je pouze ostré p edm ty. Lod jsou ale náchylné
k p eh átí sluncem, neochlazuje-li je voda. Oprava raftu stojí nejmén 6 000 K a kanoe 4 000 K .
Neopren se snadno roztrhne necitlivou manipulací a ostrým p edm tem. Oprava malé díry stojí zhruba 100 K , za opravu v tšího poškození budeme požadovat vaši spoluú ast do výše 250 K .
Vedoucí zájezdu vás pou í, jak se k materiálu chovat a jak s ním zacházet. Poškození za jízdy jde na vrub CK. Dojde-li
k poškození nebo ztrát materiálu nedbalostí, bude náhrada požadována od viníka.
Doporu ené vybavení
Vybavení na vodu
Je vhodné si vzít oble ení pod neopren – nejlépe plavky nebo krátké elastické kalhoty a teplé triko nebo fleecovou
mikinu s dlouhým rukávem. Výborné jsou výrobky z moderních materiál – mikrovláken. Jsou lehké, nenasákavé a
ejí i v mokrém stavu. Velikost neoprenu a bot si m žete objednat, zvlášt máte-li nestandardní pot ebu. Pokud máte
vlastní neoprenové boty, m žete si je vzít s sebou.
Vybavení na p ší turistiku
Pevná obuv na turistiku, pokrývka hlavy, malý bat žek, teplé oble ení v etn kulicha a rukavic, plášt nku nebo
nepromokavou bundu.
Vybavení na tábo ení
Stan, spací pytel, karimatka, cestovní va , kempinkové nádobí, láhev na vodu. Pohodlnou obuv na p ezutí – po ítejte
s tím, že „lodní“ boty budete mít po celou dobu zájezdu mokré.

4

Strava
Strava není zahrnuta v cen zájezdu. B hem programu bývá n kdy malá šance si nakoupit potraviny (up esníme v
Podrobných pokynech), proto si v tšinu vezm te se sebou. Výb r potravin p izp sobte tak, abyste p es den nemuseli
va it, v tšinou není dostatek asu. Ráno a ve er budete mít as si uva it teplé jídlo. Na n kterých zájezdech bývá možnost ve e v blízké restauraci.
Cestovní doklady
Bližší informace ke konkrétní zemi m žete nalézt v p íloze Podrobné pokyny. Obecn u evropských zájezd platí,
že pot ebujete pouze cestovní pas platný alespo 6 m síc po návratu, nebo do zemí EU a zemí Schengenského
prostoru jen ob anský pr kaz typu identifika ní karty (pouze se strojov itelnými údaji).
OD ROKU 2012 SM JÍ D TI CESTOVAT VÝHRADN S VLASTNÍM CESTOVNÍM DOKLADEM!!!
Kompletní informace o cestovních dokladech naleznete na: www.mzv.cz.
Držitelé jiných než eských pas zodpovídají sami za zajišt ní p ípadných víz.
zné
Doma zanechte prstýnky, náramky, náušnice a jiné cenné ozdoby. Snížíte tím riziko ztráty a hlavn možného
úrazu.
kapesné (viz Podrobné pokyny), opalovací krém s dostate
vysokým faktorem (alespo 12) a odolný proti vod ,
slune ní brýle s UV filtrem.
Zavazadla
Nejlepší je si všechny v ci zabalit do pevných uzavíratelných tašek, kufr nebo batoh . Neskladné jsou krosny
s rámem. Jídlo si zabalte do pevné papírové p evázané krabice, která se po vyprázdn ní vyhodí. Velká zavazadla
budou uložena v zavazadlovém prostoru autobusu a b hem jízdy k nim nebudete mít p ístup. Jídlo, osobní doklady,
peníze a jiné cennosti si dejte do p íru ního zavazadla. Je-li sou ástí programu no ní p esun autobusem,
doporu ujeme nebalit spacák do hlavního zavazadla, ale zp íjemnit si jím sezení. Doporu ujeme taky cestovní „U“
polštá ek.
UPOZORN NÍ:
Autobusy a vleky nesm jí být z bezpe nostních d vod p et žovány a jsou policií namátkov p evažovány. P etížený
bus nebo vlek je pokutován a p i p ekro ení váhy nad 10 % odstaven na silnici, na hranicích vrácen zp t. Naléhav vás
žádáme, abyste rozumn šet ili váhou a velikostí zavazadel.
Vyhrazujeme si proto právo ješt p ed odjezdem zvážit zavazadla každému z ú astník a p ijmout do p epravy
maximáln 20 kg na osobu.
Zdravotnické zabezpe ení
K všeobecné pot eb bude zájezdová lékárna. Doporu ujeme každému ú astníkovi, aby si vzal svou osobní lékárni ku
(obsahující alespo obvaz, pružné obinadlo, polštá kovou náplast a léky, které pravideln užívá).
ílohy
Podrobné pokyny k vybranému zájezdu (hlásíte-li se d íve, dostanete je dodate

).

