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Služby pro veřejnost 2019 

 

Vodácký oddíl KTL Brno 

Klub turistů a lyžařů, Svratecká 449, 

62400  Brno 
 

Oddíl Českého svazu kanoistů (ČSK) sekce vodní turistiky(VT) 
Člen Brněnského tělovýchovného sdružení 

www.kacata.cz                                     Stav ke dni: 21.2.2019 

 

 
Sekretariát: 
Klub turistů a lyžařů 
Brno z.s. 
Svratecká 449/449 
624 00 Brno 
725 368 839 
ktlbrno @volny.cz 
www.ktlbrno.cz 
 

Loděnice a VO: 
Svratecká 449 
Brno - Komín 
pravý břeh nad 
jezem 
725 316 771 

info@kacata.cz 

www.kacata.cz 
 

Bankovní 

spojení: 
ČSOB - Pošt. 
spoř. 
225817839/0300 
IČO : 00546585 
 

Výbor VO KTL Brno: 
Vrátníček J.: 728821363, vratnicek.j@volny.cz 
Fojtík J.: 608631843, jenaf@centrum.cz 
Lazar Z.: 736539812, zbynala@centrum.cz 
Koukal J.:604111090, jkoukal@centrum.cz 
Koutná A.:605226760, koutna@vzmb.cz 
 

Fojtík D.: 602586223, david.fojtik@rwe.cz 
Hanáková M.: 777 933 709, 

marta.hanakova@centrum.cz 

Rujbr V.: 737410754 

Rujbrová A.:778140262 

Voráč O.:604979583 

 

Provozní doba : všední dny : květen       13:00 – 21:00 srpen    13:00 -  20:00 

29.4. - 29. 9.2019              červen       13:00 – 21:00 září       15:00 – 19:30 

   červenec     13:00 – 21:00 

   sobota, neděle : 10:00 – 20:00    
    

vstupné    

jednorázové 1 den         20,-  Kč/osobu  10,- Kč/dítě do 10 let       

permanentka sezóna      200,- Kč/osobu            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pronájem části areálu /do 3 hod/ - vstupné + poplatek 500,- Kč 

pronájem části areálu /nad 3 hod/  - vstupné  + poplatek 1000,- Kč (akce do 30 lidí) 

      - vstupné  + poplatek 2000,- Kč (akce nad 30 lidí) 

pronájem celého areálu /den/ - 10 000,- Kč  

mimoprovozní doba -  využití areálu mimo provozní dobu po dohodě se správcem - úhrada 250,- Kč/hod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

hřiště mlatové (nohejbal, volejbal) 

jednotlivě - 1 hodina – vstupné +100,-Kč/hod. 

celá sezona - 80,-Kč/hod  + pernametky na vstupné  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

hřiště pískové - beach volejbal 

jednotlivě                     16.00 - 21,00 hod.    příslušné vstupné/os + 160,-Kč/hod 

 

 

                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

stolní tenis - 1 hodina s vlastním vybavením -  vstupné +40,-Kč  Bez vlast.vybavení vstupné +60,-Kč  

pronájem skříňky na sezónu  200,-Kč   

sprcha teplá - v budově (žetony)   10,-Kč   

šlapadla - pro nečleny 100,-Kč/hod - pro členy 80,-Kč/hod 

kanoe s pádly – 60,- Kč/hod 

 

Klubovna: 1000,-Kč (+vstupné) / pro člena oddílu 250,-Kč  Chata na přehradě: pro člena oddílu 150,-Kč 

Při pronájmu klubovny a rezervaci části areálu pro nečleny je nutné složit vratnou kauci 1000,-Kč (akce do 30 

lidí) a 2000,- Kč (akce nad 30 lidí). 

 

Kurzy pádlování: Základní cena je 200 Kč/h za kajak či 250 Kč/h za kánoi. V ceně je zahrnuto základní vybavení a 

instruktor. Více informací na tel. 604 979 583 či na emailu: vorac.ondra@gmail.com. 

 

Objednávky kurtů, půjčování lodí a ostatní služby zajišťuje správce areálu 
Email: spravce@kacata.cz   Tel: +420 725 316 771 

 
Ceník smluvní. Při mimořádných akcích lze sjednat s vedením klubu individuální ceny. 

 
 

Schůze výboru na loděnici: sudý týden - středa od 17:00 (přijímání přihlášek a platba čl. příspěvků) 

sleva do 16,00 hod.             vstupné/os + 80,-Kč/hod.  

pro pískové hřiště : sleva je určena pro pracovní dny, nevztahuje se na soboty a neděle. 

http://www.kacata.cz/
mailto:marta.hanakova@centrum.cz
mailto:spravce@kacata.cz
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Přihlášky členů: Zbyněk Lazar  Přihlášky mládeže - info Káčata: Jan Fojtík  Správa webu: Jan Koukal 

 

CENÍK VODÁCKÉ PŮJČOVNY 

Objednávky – kontakt : Správce areálu +420 725 316 771 (pouze v provozní době!) 

Půjčování vodáckých potřeb se dále řídí „smlouvou o zapůjčení vodáckých potřeb“, která je sepsána při výpůjčce. 

Úhrada půjčovného je požadována v hotovosti v den převzetí půjčovaného materiálu. 

Půjčovné vodáckých potřeb pro členy vodáckého oddílu : 50% sleva na půjčovné. 

Lodě půjčujeme k projížďkám na řece u loděnice (hodinová sazba) nebo vícedenní půjčení. 

Na loděnici je možnost domluvy plavby se zkušenými instruktory (určeno spíše pro začátečníky). Pro zkušenější 

vodáky lze zařídit splutí s instruktory mimo Brno i mimo ČR. Pro zajištění školených instruktorů kontaktujte Ondru 

Voráče, tel: 604 979 583. Ceny jsou individuální. 

Druh vodáckého vybavení 
délka půjčovného (cena za 1 den) 

 Kauce 

(vratná záloha) 

 1 hodina  1 – 3 dny  4 – 8 dní  9 a více dní 
 

Palava  - 180,- 150,- 140,- 1000,- 

Baraka   - 230,- 190,- 150,- 1000,- 

Orinoco  pro 2 osoby  - 250,- 210,- 170,- 1000,- 

Orinoco  pro 3 osoby - 250,- 210,- 170,- 1000,- 

Skip  nafukovací kajak - 120,- 100,- 90,- 1000,- 

Colorado 450  raft pro 6 osob - 500,- 450,- 400,- 2000,- 

Pulsar 380  raft pro 7 osob - 700,- 650,- 600,- 2000,- 

Kanoe  (plastová nebo laminátová) 50,- 180,- 160,- 140,- - 

Kajak (plastový) vč. pádla 150,- ( půjčuje se na Svratku před loděnicí) 1000,- 

pádlo kanoistické 10,- 20,- 20,- 15,- - 

přilba 10,- 20,- 20,- 15,- - 

plovací vesta 10,- 20,- 20,- 15,- - 

pumpa na nafukovací lodě - 20,- 20,- 15,- - 

házecí lano 10,- 20,- 20,- 15,- - 

Klient a majitel jsou povinni si dohodnout takovou dobu a čas na zapůjčení a vrácení materiálu, aby byl zajištěn 

dostatek času na kontrolu stavu předávaného materiálu, zejména u nafukovacích lodí čas na jejich nafouknutí a 

zkontrolování, které probíhá jak při půjčování tak i při vracení. 

http://www.kacata.cz/
mailto:marta.hanakova@centrum.cz

