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Jako na dovolené v Chorvatsku – tak nějak se člověk cítí 
na malých plachetnicích na Orlíku, přehradě, která se občas 
maskuje za jezero, občas za řeku a občas za zátoku. Vítr ve vlasech, 
po dni stráveném na palubě opálená pokožka, v rukou Huckleberry Finn 
z antikvariátu a letní dovolená může začít. 
Přehrada Orlík je součástí Vltavské kaskády a najdete ji nedaleko 

Příbrami. Jméno dostala po krásném zámku, který dnes stojí na jejím břehu jen 
pár metrů nad hladinou a na který je skvělý výhled právě z paluby lodí. 
Orlík je největší, nejvyšší a nejmohutnější přehrada na Vltavě. Její hráz je 
dlouhá 511 metrů a v nejvyšším bodě dosahuje výšku 91 metrů. I když rozlohou ji 
překoná Lipno, co se objemu týče, je největší v České republice. 
Den na Orlíku můžete strávit přímo na plachetnici a snídani si užít 

s výhledem na husté lesy v zátoce, nebo se můžete stavit u některé pláže či 
přístavu, vykoupat se a pak připlout do mariny, loď ukotvit a zajít si na dobrý 
oběd. Na plachetnicích se dá i přenocovat (i když na těch menších ne moc 
pohodlně). Další možností na lodní dovolené je ubytování v kempu u přehrady 
nebo pořádný luxus v jednom z hotelů a chat u mariny. 

VÝLETY ZA VODOU

Dobrodružství  
na plachetnici 
Přehrada Orlík 

Objem: 720 000 000 m³
Rozloha: 27,32 km²

Délka přehradního jezera: 
68 km

Vznik: 1954–1961
Maximální hloubka nádrže: 

91 m
Výška hráze na nádrži: 53 m

Přítok: Vltava
Nejbližší rekreační 

střediska: Marina Orlík, 
Trhovky, Lavičky

UŽITEČNÉ INFORMACE

Půjčení plachetnic: Ovládání 
malých plachetnic vás v přístavu 

rychle naučí, k dispozici pak 
budete mít i návod na palubě; 

na plavbu na větších 
plachetnicích již potřebujete 

povolení a zkušenosti
Rezervace lodí: Můžete si 
vybrat z nabídky dostupných 

lodí od motorových s kajutami 
po plachetnice; ceny lodí se liší, 
rezervaci doporučujeme udělat 
alespoň několik týdnů předem.

Více informací: marinaorlik.cz

Okružní plavby po Orlíku:
Sezóna: od dubna do brzkého 

podzimu
Délka plavby: v závislosti 

na zvolené trase
Druhy plaveb: kolem zámku 

Orlík, kolem hradu Zvíkov, 
večerní plavba s hudbou atd.

Více informací: orlickalodni.cz

Kempování
Název kempu: Kemp Lavičky

Lokalita: Bohostice 
Ubytování: stany, maringotky, 

obytné přívěsy
Výhody: možnost houbaření, 

rybolovu a koupání
Více informací: bohostice.cz
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