
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Číslo  
vodáckého výletu 

Termín  
vodáckého výletu 

Cena za osobu v Kč Cena za dítě na porcelánu
(pouze převoz věcí)

0291 30.7. - 2.8. 1050,- 100,-

Je řekou trampů a vodáků, které sem přiváží pověstný Posázavský pacifik. Je známá spoustou jezů a ty
sjízdné jsou zpestřením vodáckého zážitku. Vyvrcholením jsou hlavně peřejky pod Týncem nad Sázavou,
které prověří sehranost všech posádek.

1. Sraz v 10:00 a sjezd z Ratají do Sázavy (cca 15 km), 
prohlídka kláštera.  
 
2. Sjezd ze Sázavy do Zlenic (cca 17km), zříceniny hradů 
Stará Dubá, Hláska. 
 

3. Sjezd ze Zlenic do Týnce nad Sázavou (cca 18 km), 
zřícenina Zbořený Kostelec. 
 
4. Sjezd nejatraktivnějšího úseku, dojezd do Pikovic (cca 
16 km) a ukončení 15:00-16:00. 
 

Program vodáckého výletu: 

Cena vodáckého výletu zahrnuje: 

Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět (půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany), 
zapůjčení jednoho 50 l barelu na loď, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni. 

 

Poznámka:  

Od počtu 12 lodí pro vás zajistíme stejný zájezd za stejných podmínek i 
v jiných termínech, pokud nám to kapacity umožní. 

 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

První den vydáváme lodě a přebíráme osobní věci nejdéle 2 hodiny po 
plánovaném srazu. Další dny přebíráme osobní věci mezi 10:00 a 11:00 a 
vydáváme je podle délky trasy od 15:00 do 18:00. Po 18:00 již nezajišťu-
jeme ostrahu osobních věcí. Poslední den se lodě vracejí mezi 15:00 a 
16:00. 
 

Další informace: 

Ubytování:  
Sázava – tábořiště „Pod Vrbou“ - v kempu je kiosek, WC, teplá sprcha,  
restaurace v obci. 
Zlenice – tábořiště u hotelu „Kormorán“ - WC, sprchy s teplou vodou, 
hospoda v kempu. 
Týnec nad Sázavou – veřejné tábořiště Týnec nad Sázavou - umývárna, 
WC, sprchy s teplou vodou v objektu, hospoda, kiosek. 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na 
večeře bude možno zajít do restaurace. Na obědy je možné zajít, ale někdy 
mohou být restaurace přeplněné. V takovém případě je lepší jíst z vlastních 
zásob.  

Jak do kempu: 

Autem: z dálnice Praha – sjezd na Exitu 41 směr na Český Šternberk, poté 
po silnici 111 na Zalíbenou, zde před vesnicí odbočit na Rataje nad Sázavou, 
zde za železničním přejezdem odbočit doleva a jet až k řece. 
Vlakem: vlaková stanice Rataje nad Sázavou, po vystoupení z vlaku po 
silnici doprava a k jezu. 

Doprava vlastní. 
 
Rataje nad Sázavou: sraz účastníků v 10:00. 
Na pravém břehu řeky před jezem mezi autokempem a elektrárnou je nástupní místo. Při výstupu z vlaku se účastníci dají doprava a cca 150 m po silnici 
uvidí u řeky parkovat naše auto.  

GPS souřadnice: 49°50'36.677"N, 14°57'10.175"E 

V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  

Informace k dopravě: 

29. Sázava  (pouze doprovodné vozidlo)

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o. 
Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 

Tel: 257 324 484, 777 310 004 
e-mail: ck@honza-centrum.cz www.honza-centrum.cz 

Cena vodáckého výletu nezahrnuje: 

Kempovné na tábořištích (vybereme od Vás na místě zálohu 250 Kč na osobu a pak ji oproti skutečným nákladům vyúčtujeme), dopra-
vu účastníků na akci a zpět a zapůjčení vest. Dětské vesty půjčujeme za příplatek 15,- Kč/den, vesty UNI pro děti od 13 let a dospělé za 



88,8 v 1,5 N vp Kácov vl vl 
88,6Ú vp Čestínský p. 

88,4  

87,2 200 m vp (ČD---lodě)  vp (309 m n.m.) 

83,2 v 1,1 N vl Pelíškův most 

82,0 YMCA vp 

81,2 v 1,4 N vp   

79,9 v 0,8 N vp 

79,7 Soběšín vp 300 m vp 
78,6Ú vl Blanice 

75,9 Český Šternberk vp vl vl 200 m vp 

75,6 v 1,7 N vl 
72,0Ú vl Křešický p. Poříčko vl 

69,6 vp 

69,4 200 m vp 

69,1 v 1,5 N vp Rataje n. Sázavou vp vp 

68,2 v 1,2 N vp 

67,3 v 1,7 N vp 

67,1 Ledečko vp 

66,0 100 m vl (ČD---lodě)  vl vl (295 m n.m.) 

60,4 v 1,6 N vp Samopše 1 km vp 200 m vl 

58,0 v 1,6 N vl narušený jez Budín vp 

56,6 vp Nechyba vp 

56,2 v 1,5 N vl vl 800 m vl 

56,1  

54,7 v 1,5 úzká propust N vp 

54,0 Sázava vp vl vp 400 m vl 

53,5 vp 

49,1 v 1,1 N vp 
49,0Ú vp Vlkančický p. 

48,7 Stříbrná Skalice 2 km vp 100 m vl Ú vp Jevanský p. 

44,7 Vlkovec vl 100 m vl 

43,9  

43,6 v 1,3 N vp Chocerady vp vp 

41,9 v 1,2 N vl Hvězdonice vl 

41,5 100 m vl Záliby vp  

41,4 dálniční 

40,5 v 1,3 N vp Poddubí vp 

40,1 Dubí vl 

37,6Ú vp Mnichovka Zlenice vl vl 

35,7 v 1,7 N vp 

35,3 Čtyřkoly vp Lštění vl 

33,8  

33,5 v 1,3 N vl Čerčany vl vl 300 m vl 

31,2  

31,0 vl Ú vl Konopišťský p. 

30,7 Poříčí n. Sázavou vl vl 400 m vl vl (266 m 
n.m.) 

29,2 v 2,0 N vp Městečko vp 

29,0 vp vp 

27,7 v 2,0 N vp Nespeky vp vp 
27,3lanovka 

22,6Zbořený Kostelec vl vp vp Ú zp Kamenický p. 

20,9 v 2,2 N vl Brodce 1 km vl 

20,4  

19,7 v 1,2 N vl vp Týnec nad Sázavou vl vp vl 

vp vp 500 m vp 

19,4  
19,3Ú zl Janovický p. 

19,2    

17,9 v 1,1 provalený N vl Podělusy vl Chrást vp   

17,0 v 1,0 za VV vp N vl Brejlov 

16,2 v 1,6 N vl dl N vp Kaňov za VV přenášejte vp za SV a MV 
přehodit šlajsnou   

15,5 v 0,8 Krhanice vp cvičný terén 500 m vp 

15,2  

15,0 v 1,4 N vp Pěnkava peřeje za VV !! 

12,1 v 0,7 N vp Lesní peřeje za VV !! 

11,2  

11,0 v 0,8 N vp Kamenný Přívoz vp vl vp 

9,9 v 1,5 N vp Žampach vp 
8,9Ajax skála vl balvany, cvičný terén 

7,4Luka pod Medníkem, balvany 500 m vp 

3,5 vl Pikovice vl vl 100 m vp začátek vzdutí VD Vrané 
nad Vltavou  

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

29. Sázava (pouze doprovodné vozidlo) Kilometráž řeky


