Sázava (18. – 20. 9. 2020)
O víkendu splujeme Sázavu z Čerčan do Pikovic včetně jednoho z nejatraktivnějších
úseků Sázavy z Týnce nad Sázavou do Pikovic. Cestou navštívíme mnoho zajímavostí
v okolí řeky. Nocovat budeme v kempu u řeky. Sejdeme se v pátek večer v Týnci nad
Sázavou a oba víkendové dny strávíme celé na vodě. Při splouvání vás doprovodí
vodácký instruktor. Zavazadla Vám mezi tábořišti bude převážet doprovodné vozidlo,
takže po vodě povezete pouze to, co budete potřebovat během dne.
Sázava je jedna z našich nejdelších řek. Jako Stružný potok pramení na Vysočině,
aby po chvíli napájela rybník velké Dářko severně od Žďáru nad Sázavou. Ve Žďáru
se její tok otáčí na západ, aby přes Havlíčkův Brod směřovala do Světlé nad Sázavou.
Pod ní začínají ostřílenými vodáky vyhledávané divoké peřeje Stvořidla sjízdné
většinou jen při tání sněhu nebo po větších deštích. U Vilémovic míjí Sluneční zátoku
dobře známou milovníkům Jaroslava Foglara. Nad Ledčí nad Sázavou se proud řeky
zklidní. Sázava pak pokračuje západním směrem přes Zruč nad Sázavou, Sázavu,
Čerčany a Týnec nad Sázavou do Pikovic, kde většina vodáků končí svou plavbu. Pár
kilometrů pod Pikovicemi se pak v Davli vlévá do Vltavy.
Po vodácké stránce je Sázava velmi atraktivní a sjízdná téměř po celém svém toku,
zvláště pod Týncem nad Sázavou, ale zároveň dostatečně jednoduchá, aby byla
vhodná i pro vodácké nováčky. Ostřílení vodáci se ale rozhodně nudit nebudou. Dle
klasifikace obtížnosti se námi splouvané úseky budou pohybovat mezi ZW a WW II.

Informace o programu:
18. 9. – pá:

Sejdeme se ve večerních hodinách v kempu v Týnci nad Sázavou.
Večer proběhne uvítací posezení doplněné „welcome drinkem“, kde se
dozvíte vše potřebné o průběhu celého víkendu. Pokud by se někomu
nechtělo noc trávit pod stanem, může si objednat postel v přilehlém
hotelu hostelu (https://www.kemp-tynec.cz/#section2).

19. 9. – so:

Ráno se přesuneme vlakem z Týnce do Čerčan. Po úvodním školení
jízdy na lodi a bezpečného pohybu po řece splujeme úsek ze Čerčan
do Týnce nad Sázavou (14 km). Na poklidném úseku budou mít
vodáčtí nováčci dostatek prostoru na spřátelení se s lodí, aby pak byli
připraveni na trochu peřejnatější úsek, který nás bude čekat v neděli.
Cestou se stavíme na oběd v jedné z mnoha hospod u řeky a podle
chuti se podíváme na románský kostel v Poříčí nad Sázavou či
zříceninu hradu Zbořený Kostelec.

20. 9. – ne:

Splujeme úsek z Týnce nad Sázavou do Pikovic (16,3 km). Tento
velmi hezký a vodácky zajímavý úsek Sázavy je plný většinou
sjízdných jezů, takže si zde přijdou na své vodáčtí matadoři. Zároveň

ale není tak obtížný, aby ho nezvládli i úplní začátečníci. Ráno před
vyplutím bude čas na návštěvu hradu v Týnci nad Sázavou. Cestou se
stavíme na oběd v Kamenném Přívozu. Po doplutí do Pikovic se
rozloučíme a odebereme se do svých domovů.
Během cesty bude vždy dost prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku nebo
osvěžení se v některé z mnoha hospod, kterých je kolem řeky dostatek.
Pokud by neměla Sázava dostatek vody pro splutí úseku z Týnce do Pikovic
(doufejme, že se tak nestane), zvolíme jako náhradní program splutí
spodní Lužnice z Tábora do Bechyně s přenocováním na Lužničance.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem nebo autem do Týnce nad
Sázavou. Tábořiště je 500m od vlaku.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem nebo autem z Pikovic. Nádraží je zde co by
kamenem dohodil od místa, kde budeme končit.

Tábořiště v Týnci nad Sázavou

Doporučená výbava
Stan, spací pytel, karimatka, oblečení do lodě, boty do vody (Doporučena je pevná
obuv. V pantoflích se špatně chodí v řece a obvykle se utopí při prvním vykoupání.),
nepromokavé oblečení do lodě, rezervní oblečení do lodě pro případ převržení,
pláštěnka, pokrývka hlavy, opalovací krém, pokud si budete chtít v kempech sami
vařit, tak plynový vařič a další potřeby pro vaření, hudební nástroje a dobrá nálada.

Cena
1100 Kč za osobu
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel mezi tábořišti, doprovod instruktora při
splouvání řeky včetně výuky pádlování.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob

Přihláška
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon,
požadovanou velikost vesty (S/M/L/XL…). 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

