
         309,8 ĹSzczebrzeszyn

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
szybki nurt

         310,5 ĹSzczebrzeszyn

      
próg wodny, szybki nurt

         310,9 ĹSzczebrzeszyn

miejsce odpoczynku 
z!"awkami i zadaszeniem

         314,0 Ĺ%URG\�0DáH

   

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku 

z!"awkami i zadaszeniem

         316,0 ĹĩXUDZQLFD

         318,5 ĹTurzyniec
        

jaz niemo#liwy  
do przep"yni$cia, przenoska

         319,8 ĹBagno

         323,9 ĹZwierzyniec

         324,0 ĹZwierzyniec

   

miejsce odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku 

z!"awkami i zadaszeniem, 
o%rodek wypoczynkowy, 

pole namiotow

         329,1 ĹObrocz

   
miejsce do wodowania 

kajaków, 
wypo#yczalnia kajaków, WC

miejsce wodowania/
odbierania kajaków

miejsce wodowania/
odbierania kajaków

miejsce wodo-
wania kajaków, 

przenoska

4SG^ʻXIO�WT�][Y�OENEOS[IKS�[�3FVSG^]

4S[EPSRI�HV^I[E�RE�XVEWMI�W�][Y
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3 Odcinek 3
Obrocz  Zwierzyniec (Zalew Rudka) 

 Bagno  !urawnica   
Brody  Szczebrzeszyn

20 km

8 h

To drugi roztocza!ski odcinek szlaku kajako-
wego na rzece Wieprz. Tutaj rzeka osi"ga na-
wet kilkana#cie metrów szeroko#ci. Jest p$ytka, 
przejrzysta i bezpieczna. To odcinek polecany 
szczególnie dla pocz"tkuj"cych kajakarzy i% ro-
dzin z dzie&mi. W pocz"tkowej cz'#ci rzeka 
przep$ywa przez Otulin' Roztocza!skiego Par-
ku Narodowego i znan" miejscowo#& turystycz-
n" – Zwierzyniec z licznymi zabytkami z czasów 
Ordynacji Zamojskiej. Pocz"wszy od (urawnicy 
szlak przebiega przez Szczebrzeszy!ski Park 
Krajobrazowy z widokiem na charakterystyczn" 
dla Roztocza szachownic' pól. Na trasie znajdu-
j" si' niewielkie uskoki skalne oraz miejscowe 
sp$ycenia. Odcinek ko!czy si' w Szczebrze-
szynie – jednym z najstarszych miast Lubelsz-
czyzny ze s$ynnym pomnikiem chrz"szcza. Na 
odcinku wyst'puj" dwie przeszkody – #luzy na 
Zalewie Rudka i w Turzy!cu. W tych miejscach 
musimy przenie#& kajak.    
Sp$yw rozpoczynamy w miejscowo#ci Obrocz, 
na lewym brzegu rzeki. Dla turystów dost'pny 
jest du)y parking i toalety. Znajduje si' tu wie-
le wypo)yczalni kajaków obs$ugiwanych przez 
*rmy zajmuj"ce si' organizacj" sp$ywów i trans-
portem kajakarzy. Trasa sp$ywu jest malownicza 
i bardzo kr'ta. Wieprz p$ynie tu zakolami po#ród 
$"k miejscami przybli)aj"c si' do niewielkich 
zagajników. Etap z% Obroczy do Zalewu Rudka  
w Zwierzy!cu jest uznawany za jeden z najpi'k-
niejszych odcinków Wieprza, st"d jest to najpo-
pularniejsza i% najcz'#ciej wybierana trasa sp$y-
wów kajakowych na Roztoczu. W%sezonie letnim 
funkcjonuj" tu przystanie z%barami i restauracja-

mi, w%których mo)emy odpocz"& i posili& si'. Po 
oko$o 2 godzinach podró)y mijamy pierwsze 
zabudowania. Oznacza to, )e zbli)amy si' do 
Zalewu Rudka. Przed zalewem przep$ywamy 
pod nisko zawieszonym mostem. Nale)y zacho-
wa& tu szczególn" ostro)no#& i pochyli& si'. Po-
mosty, gdzie mo)emy zako!czy& sp$yw znajduj" 
si' przy lewym brzegu zalewu. Obok jest du)y 
parking, przy którym prowadz" dzia$alno#& licz-
ne *rmy zajmuj"ce si' kompleksow" obs$ug" 
sp$ywów kajakowych na dowolnych etapach 
odcinka z Obroczy do Szczebrzeszyna. Nad za-
lewem mo)emy zako!czy& sp$yw i odpocz"& na 



Uskok skalny przy zabytkowym młynie w Szczebrzeszynie

W otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Przystań z restauracją na trasie z Obroczy do Zalewu Rudka

Zalew Rudka, w tle pomosty i wypożyczalnie kajaków

Kościółek na wodzie w Zwierzyńcu
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Odcinek 3Obrocz – Zwierzyniec (Zalew Rudka)... – Szczebrzeszyn

Kolejny etap do mostu w Żurawnicy 
przepłyniemy w 1,5 godz. Za miejsco-
wością Bagno rzeka płynie szerszym 
korytem, a piaszczyste brzegi stają się 
coraz wyższe. Na rzece występuje jed-
na przeszkoda – śluza w Turzyńcu, 
której nie pokonamy kajakiem. Mu-
simy dopłynąć do prawego brzegu 
rzeki i przenieść kajak. Przed końcem 
etapu mamy do pokonania niewielki 
próg skalny. Za nim znajdują się drew-
niane pomosty zarówno na prawym, 
jak i na lewym brzegu rzeki. Tu może-
my odpocząć przed dalszą trasą lub zakończyć 
spływ. Samochody z  przyczepą do przewozu 
kajaków dojadą tu z Żurawnicy utwardzoną dro-
gą. Za Żurawnicą wpływamy na obszar Szcze-
brzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Rozciąga się tu widok na długie i wąskie pasy pól 
położone na łagodnych wzniesieniach. Wieprz 
płynie spokojnie rozległą doliną z dala od zabu-
dowań. Miejscami koryto zwęża się i nurt staje 
się szybszy. Płynąc dalej w dół rzeki na 314 km 
przepływamy pod mostem na drodze z  Bro-
dów Małych do Kawęczyna. Po prawej stronie 
rzeki na spłyconym brzegu możemy zakończyć  
spływ lub rozpocząć kolejny etap. 
Do Szczebrzeszyna pozostało nam 
jeszcze około 1,5 godz. Jednak zanim 
popłyniemy dalej, zachęcamy do od-
poczynku w otoczeniu roztoczańskiej 
przyrody. Przy lewym brzegu rzeki 
znajduje się drewniana altana ze sto-
łem i ławami. Dalej czeka nas kręty 
i malowniczy odcinek rzeki. Wieprz 
płynie w kierunku wzgórz Roztocza 
Zachodniego. Przed końcem etapu 
koryto zwęża się i nurt nabiera szybko-
ści. Dopływamy do pierwszych zabu-
dowań Szczebrzeszyna. Na  311  km 

rzeki, na prawym brzegu znajduje się drewnia-
ny pomost a obok niego miejsce odpoczynku  
z dużą zadaszoną altaną. 300  m dalej przepły-
wamy pod mostem obok zabytkowego młyna  
w Szczebrzeszynie. Pokonujemy tu nieduży uskok 
skalny. Po lewej stronie rzeki przy stromym zbo-
czu stoi drewniany pomnik chrząszcza – naj-
słynniejszego polskiego owada. Spływ możemy 
zakończyć 100  m za zabytkowym młynem po 
lewej stronie rzeki lub popłynąć dalej do centrum 
Szczebrzeszyna. Wtedy mijamy most na drodze 
wojewódzkiej nr 858 i kończymy spływ na lewym 
brzegu rzeki w okolicy dworca autobusowego.

piaszczystej plaży lub kontynuować podróż po 
przeniesieniu kajaka po prawej stronie śluzy. 

Kolejny etap prowadzi przez Zwierzyniec 
do miejscowości Bagno. Jego przepłynięcie 
zajmie nam około 2 godzin. Płynąc przez za-
bytkowy Park Środowiskowy w centrum 
Zwierzyńca mijamy drewniany pomost przy 
„Karczmie Młyn” (www.karczma-mlyn.pl)  
z ogródkiem grillowym oferującym potrawy 
z rusztu i dania regionalne. Możemy tu za-
trzymać się na posiłek a później odwiedzić to 
urokliwe miasteczko nazywane Perłą Rozto-
cza. Warto tu zobaczyć Kościołek na wodzie  
z XVIII w., odtworzony układ pałacowo-wod-
ny z czasów Ordynacji Zamojskiej oraz Bro-
war z 1806 r. Za parkiem przepływamy pod 
mostem na drodze wojewódzkiej nr 858, 
za którym Wieprz skręca i  płynie na północ  
w stronę Szczebrzeszyna. Na rzece jest już 
mniej meandrów, występują miejscowe spły-
cenia. Po przepłynięciu około 4 km od Zalewu 
Rudka docieramy do końca drugiego etapu 
w  miejscowości Bagno, gdzie przy drewnia-
nych pomostach po obu stronach rzeki może-
my odpocząć lub zakończyć spływ.  



Kajakiem  
po rzece  
Wieprz

Przewodnik kajakowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”   

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Kajakiem  
po rzece  
Wieprz

Przewodnik kajakowy

www.kajakiempowieprzu.pl



Przewodnik kajakowy powstał w ramach projektu współpracy  
pn. “Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”  

realizowanego w partnerstwie przez następujące lokalne grupy działania:

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,

tel/fax: +48 81 501 61 40, tel: +48 815 01 61 41
lgd@zielonypierscien.eu, www.zielonypierscien.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów, tel/fax: +48 81 854 58 53

info@lgdlubartow.org.pl, www.lgdlubartow.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel/fax: +48 84 639 29 66

roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, www.lgdnaszeroztocze.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel/fax: +48 82 576 70 49

biuro@lgdkrasnystaw.pl, www.lgdkrasnystaw.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”
ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski, tel. +48 81 525 30 12,
biuro@dolinagielczwi.org, www.dolinagielczwi.org

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, tel. +48 82 567 76 75

biuro@lgdpolesie.pl, www.lgdpolesie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki, tel. +48 81 856 20 95

lgdryki@gmail.com, www.lokalnagrupadzialania.pl

Egzemplarz bezpłatny


