Cesta do pravěku po Orlíku a Otavě
6. – 8. 3. 2020
Během jarního víkendu se vypravíme na řeky našich dědů a nahlédneme tak do
vodáckého pravěku.
Díky stavbě nového výtahu je dočasně snížena hladina vody v Orlické přehradě. Voda
klesla natolik, že dovolila vystoupit nad hladinu dávno zapomenutým místům,
po kterých se plavili naši dědové. Tehdy hlavně při dnes již zaniklé voroplavbě. Nad
vodu vystoupila taková místa jako třeba jez Nový mlýn, jehož historie sahá až do 15.
století. Dále pak jez Rejzíkov, zatopené bunkry z druhé světové války nebo základy
mostu, který byl před zatopením rozmontován a přesunut na Lužnici a dnes je znám
jako Stádlecký most.
Pokles hladiny Orlíku zasáhl také řeku Otavu, do jejíhož dolního toku vzdutí
za normálního stavu také zasahuje. Hladina klesla natolik, že řeka teče až na soutok
s Lomnicí, za nímž proud zastaví vzdutí přehrady. Opět zde narazíme na jezy,
které byly léta skryty lidskému oku.
Orlík se už v našem termínu bude pomalu napouštět, takže je to asi poslední šance,
kdy se ještě na vypuštěnou přehradu bude mít smysl vydat.
Sobotu strávíme splutím Vltavy od přehrady Kořensko k Podolskému mostu. V neděli
pak splujeme Otavu z Písku do kempu Na Rybárně.

Informace o programu:
6. 3. – pá:

Sejdeme se ve večerních hodinách v Jetěticích nedaleko od Písku,
kde máme zajištěno ubytování v penzionu U Šáchů
http://www.apartmanyusachu.cz/. Večer poklábosíme, seznámíme
se a domluvíme se, jak bude víkend probíhat. Kdo bude chtít, může
přijet až v sobotu ráno rovnou do Kořenska. Vyrážet na vodu
budeme kolem desáté hodiny.

7. 3. – so:

Ráno se přesuneme do Kořenska, odkud budeme vyrážet na vodu.
Na cestu se poskládáme do přítomných aut. Pokud by převažoval
počet lidí, kteří přijedou hromadnou dopravou a nevešli bychom se,
tak se otočíme vícekrát. Ti, kdo nepřijedou autem, nemusí mít o
dopravu kolem vody obavy. Po přesunu splujeme úsek Vltavy
z Kořenska do Podolska (17,8 km). Cestou nepotkáme žádnou
hospodu, takže je potřeba se dopředu vybavit jídlem a pitím na celý
den. Na noc se pak vrátíme opět do Jetětic.

8. 3. – ne:

V neděli ráno se zabalíme a vyrazíme opět auty do Písku. Část aut
přesuneme do cíle. Pak již splujeme úsek Otavy z Písku do tábořiště
Na Rybárně (11 km). Cestou nás opět nejspíš nepotěší žádná
hospoda, takže i na tento den bude potřeba mít vlastní zásoby.
Po doplutí se vrátíme pro zbylá auta, rozloučíme se a rozjedeme do
svých domovů. Ty, kteří nepřijedou autem, dopravíme zpět do
civilizace na některé z okolních nádraží dle domluvy.

Během vody budeme dělat dostatek zastávek k protažení nohou, odpočinku, na jídlo
nebo na prohlédnutí relikvií dávného života kolem řeky.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno autem případně vlakem do Jetětic
(Restaurace s ubytováním U Šáchů, Jetětice 152, 398 48). Při cestě
vlakem jeďte do stanice Červená nad Vltavou, která je jen pár desítek
metrů od ubytování.

Odjezd:

Po vlastní ose. Z kempu Na Rybárně.

Ubytování U Šáchů v Jetěticích

Doporučená výbava
Na vodu je potřeba si vzít dostatek teplého oblečení a počítat s možností převržení,
tedy, abyste měli nejméně dvě, lépe tři sady oblečení na vodu a to včetně suchých

bot. Nemůžeme počítat s příliš teplým počasím a jet v mokrém oblečení by nemusel
být zrovna příjemný zážitek. Jako vrchní vrstvu je dobré si vzít něco, co odolá vodě.
Boty jsou vhodné pevné, které dobře drží na noze, ale zároveň počítejte s tím,
že se namočí. Ideální jsou například plátěné kecky. Dále pak ochranu proti dešti.
Lepší než pláštěnka je nepromokavá bunda a pokrývka hlavy.

Cena
1300 Kč za osobu
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelů na věci (1
kus/loď), instruktáž jízdy na lodi, doprovod vodáckého instruktora
při splouvání řeky. Pomoc s přepravou kolem řeky (doprava řidičů
pro auta, doprava lidí bez auta).
V ceně není zahrnuto: ubytování, pojištění, strava, doprava z Vašich domovů
a zpět.

Přihláška
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky
na 774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob
a požadované velikosti vest, zda přijedete v pátek večer nebo v sobotu
ráno a zda chcete ubytování ve vytápěných apartmánech nebo
nevytápěných chatkách. Cena ubytování není v ceně a v apartmánu stojí
400Kč/osobu/noc. V chatkách 150Kč/osobu/noc. Ubytování pro Vás zajistíme.
Přihláška se stává platnou a závaznou pro obě strany zaplacením zálohy 500 Kč
na osobu. Platební údaje Vám budou sděleny obratem po zaslání přihlášky. Místo
zálohy je možné zaplatit rovnou celou částku s tím, že v případě Vaší neúčasti Vám
bude zaplacená částka nad 500 Kč/osobu vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu programu zvláště na základě počasí, stavu vody, chuti nebo nechuti
účastníků k všemožným radovánkám, povodně, sucha, požáru a ostatních katastrof.
Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle 774 830 828 nebo e-mailu
stepan@jokota.cz.
Těšíme se na viděnou na vodě,
Štěpán Koutek - JOKOTA

