Víkend na Sázavě 19. – 20. 8. 2017
Během víkendu splujeme Sázavu ze Zruče nad Sázavou do Českého Šternberku.
Nocovat budeme v kempu U Kouzelníka v Kácově. Každý den sjedeme úsek řeky na
kánoích. Při splouvání vás doprovodí vodáčtí instruktoři.
Sázava patří mezi vodáky často vyhledávané řeky. V létě na ní panuje čilý ruch. Je to
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 jde o peřejnatou řeku plnou většinou sjízdných
jezů. Námi splouvaný úsek je dostatečně jednoduchý, aby byl vhodný i pro vodácké
nováčky. Ostřílení vodáci se ale rozhodně nudit nebudou.

Informace o programu:
18. 8. – pa:

Sejdeme se večer na vodáckém tábořišti U Kouzelníka v Kácově.
Posedíme a poklábosíme dle chuti a počasí u ohně nebo v Kácovském
pivovaru. Dozvíte vše potřebné o průběhu celého víkendu. Kdo nebude
moct dorazit v pátek, může přijet až v sobotu ráno.

19. 8. – so:

Ráno vyjedeme vlakem do Zruče nad Sázavou, odkud po úvodním
školení jízdy na lodi a bezpečného pohybu po řece splujeme zpět do
Kácova (16,6 km). Před vyplutím se ještě zastavíme na zámku ve
Zruči, prohlédneme si přilehlé vodácké muzeum a dáme si brzký oběd.

20. 8. – ne:

Splujeme úsek z Kácova do Českého Šternberku (12,5 km). Cestou
se zastavíme na oběd v Soběšíně a po doplutí můžeme ještě vyrazit na
hrad Český Šternberk. Pak už se rozloučíme. Kdo přijede do Kácova
vlakem, může vyrazit rovnou domů (věci převeze doprovodné vozidlo).
Ostatní se vrátí vlakem do Kácova pro auta.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem do Kácova. Nádraží je hned vedle
tábořiště. Případně autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním
prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem, či jinak z Českého Šternberku nebo Kácova.

Tábořiště v Kácově

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 kempu sami vařit,
tak plynový vařič a další potřeby pro vaření, hudební nástroje a dobrá nálada.

Cena
dospělí:
1100 Kč za osobu
děti do 15 let: 750 Kč za osobu
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel z Kácova do Českého Šternberku,
doprovod instruktorů při splouvání řeky včetně výuky pádlování.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob.

Přihláška
Přihlášky proveďte e e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon a
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

