Úpa a Labe 2017 (28. 4. – 1. 5. 2017)
O prodlouženém víkendu splujeme Úpu z Havlovic do Jaroměře a Labe z Dvora
Králové do Kuksu nebo ještě o kus výš od přehrady Les Království. Cestou
proplujeme známé Babiččino údolí. Nocovat budeme v kempu u nádrže Rozkoš.
Sejdeme se v pátek večer v České Skalici a tři dny strávíme celé na vodě. Při
splouvání Vás doprovodí vodácký instruktor. Zavazadla Vám bude převážet
doprovodné vozidlo, takže po vodě povezete pouze to, co budete potřebovat během
dne.
Úpa je řekou s nejvýše položeným pramenem v Čechách. Pramení nedaleko od Luční
boudy v Krkonoších. Odtud stéká Obřím dolem do Pece pod Sněžkou, aby pak skrze
Velkou Úpu a Svobodu nad Úpou opustila Krkonoše. Pod Trutnovem se dravá horská
říčka postupně mění na klidnější mírně tekoucí řeku. Dále pak směřuje přes Úpici a
Babiččino údolí, kde napájí vodní nádrž Rozkoš, a dále pokračuje do Jaroměře, kde se
vlévá do Labe.
Vodáky je využívána již od Pece pod Sněžkou, ale to pouze zkušenými jezdci. Je zde
sjízdná pouze pár dnů v roce při jarním tání nebo po velkých deštích. Častěji je
splouvána až pod Trutnovem od Bohuslavic případně od Havlovic, kde je již řeka
mírnější a vhodná i pro méně zkušené vodáky.
Labe je jednou z největších řek Evropy. Pramení v Krkonoších nedaleko Labské
boudy, aby u ní skrze Labský vodopád spadlo do Labského dolu a skrze něj se jako
horská bystřina dostalo do Špindlerova Mlýna. Pod ním již začíná být vodácky
zajímavé. Pod přehradou Labská začíná takzvaná Labská soutěska, jeden
z nejobtížnějších vodáckých terénů v Čechách. Odtud teče v divokých peřejích přes
Vrchlabí až do Hostinného, kde se tok zklidňuje. Pod přehradou Les Království je již
řeka využívána rekreačními vodáky a je vodácky zajímavá až do Jaroměře. Pod
Jaroměří směřuje líným tokem do Hradce Králové, Pardubic a Přelouče. Z ní je již
provozována lodní doprava. Přes mnoho dalších měst pak pokračuje do Děčína, aby
po chvíli v Hřensku po 357 kilometrech opustilo Čechy a po dalších 726 kilometrech
se u Hamburgu vlilo do Severního moře.

Informace o programu:
28. 4. – pá:

Sejdeme se ve večerních hodinách v kempu Rozkoš v České Skalici.
Večer proběhne uvítací posezení doplněné „welcome drinkem“, kde se
dozvíte vše potřebné o průběhu celého víkendu. Pokud by se někomu
nechtělo první noc trávit pod stanem, může si objednat ubytování
v kempu v chatičce (http://www.atcrozkos.cz/).

29. 4. – so:

Ráno se přesuneme do Havlovic, odkud po úvodním školení jízdy na
lodi a bezpečného pohybu po řece splujeme zpět do České Skalice
(17 km). Cestou se stavíme na zřícenině hradu Rýzmburk. Kus nad

Českou Skalicí proplujeme známým Babiččiným údolím. Překonáme
Viktorčin splav, protáhneme si nohy procházkou ke Starému Bělidlu a
Lundrovu mlýnu a vodnímu mandlu. Na konci Údolí pak odbočíme po
napájecím kanálu nádrže Rozkoš do kempu na jejím břehu.
30. 4. – ne:

Od Rozkoše se vrátíme zpět na Úpu, abychom spluli z České Skalice
do Jaroměře (12 km). Po doplutí do Jaroměře přejedeme opět do
kempu Rozkoš.

1. 5. – po:

Z České Skalice přejedeme do Dvora Králové nebo, pokud stav vody
dovolí, až pod přehradu Les Království. Odtud splujeme krásný úsek
Labe do Kuksu nebo, pokud bychom vyráželi od přehrady, jen do
Žirče. Na oběd se stavíme ve Dvoře Králové. Po doplutí se rozloučíme
a odebereme se do svých domovů.

Během cesty bude vždy dost prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku nebo
jídla. S jídlem na Úpě raději nebudeme spoléhat na hospody kolem řeky, takže je
potřeba mít s sebou vždy jídlo a pití na celý den. Na Labi bude možné se najíst ve
Dvoře Králové.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem nebo autobusem (nejlépe na
zastávku Česká Skalice, Rozkoš) do České Skalice a odtud pěšky do
kempu na břehu rozkoše cca 1 km od vlaku. Zastávka autobusu je
přímo u kempu. Případně autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním
prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem, či jinak z Kuksu nebo Žirče. Doprava zavazadel
na nádraží zajištěna.

Kemp Rozkoš v České Skalici

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.),
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
přihláška do 31. 3. 2017: 1200 Kč za osobu
přihláška od 1. 4. 2017: 1300 Kč za osobu

Jako termín přihlášky je brán termín zaplacení zálohy!
Přihlášku a zálohu je potřeba zaslat nejpozději do 9. 4. 2017!
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 provádějte 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

