
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
vodáckého zájezdu 

Základní cena v Kč Cena pro děti do 15 let 
v Kč 

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

13.6. - 14.6. 990,- 890,- 400,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0172

Sázava je jednou z našich nejnavštěvovanějších řek právě pro svou členitost a měnící se náročnost. Na dolním toku je
kamenité řečiště se značným spádem a řeka protéká několika překrásnými, většinou lesnatými údolími. Na klidných
úsecích se setkáte s mnoha jezy, které jsou při dobrém stavu vody sjízdné, a tak vytvářejí ideální podmínky pro skota-
čení na vodě s náročností do WW2 a úseky do 20 km.

 
1. Dopoledne sraz účastníků v Čerčanech, na rozjezd úsek z Čerčan do Týnce nad Sázavou (cca 16 km), zřícenina Zbořený Kostelec.  
 
2. Sjezd z Týnce do Pikovic (cca 16 km) a ukončení. 

Program vodáckého zájezdu: 

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjče-
ného materiálu při plnění stanoveného programu.  

Poznámka: 
Při nízkém stavu vody si vyhrazujeme právo program upravit. 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckém tábořišti, kde je WC, spr-
cha (omezený provoz – součást fotbalového stadionu) a pitná voda. Pokud 
přijedete vlastním autem, zaplaťte za něj prosím poplatek ihned po příjez-
du. 

  Nároky: 
Sázava je velmi proměnlivá řeka. V případě vyššího stavu vody (po deštích) 
může být pro začátečníky i nebezpečná. Náročnost do WW2. 

 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě:

Ostraha osobních věcí po dobu jízdy na vodě je maximálně 1 hodinu po
dojezdu organizátora do kempu.

Doporučené spojení:

Praha – Čerčany

Vlak - 8:35 Praha hlavní nádraží – 9:28 Čerčany

Pikovice – Praha:

Vlak - 15:14  Petrov u Prahy – 15:55 Praha Kačerov
Vlak - 16:42  Petrov u Prahy – 17:37  Praha hlavní nádraží.
Zastávka ČD Petrov u Prahy je vzdálena od místa ukončení jízdy na lodi asi
300 metrů.

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady, stra-
vou z domova. 

Na večeři 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. Pokud se nechcete stravovat v restauraci, doporučujeme s 
sebou malý vařič a vlastní zásoby. Bude možno si dokoupit potraviny i nápo-
je. V Týnci nad Sázavou je otevřený obchod s potravinami i v neděli ráno. 

Doprava vlastní. 
 
Čerčany: sraz účastníků v 10:00 v kempu. 
Účastníci přijíždí dle svých časových možností nejpozději však do 10:30. 
10:00 - 10:30 probíhá rozdělování posádek a materiálu. 
 
Souřadnice GPS: N 49° 51.33750', E 14° 42.11137' 

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

Informace k dopravě: 

17. Víkend na Sázavě (vlastní doprava)

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 


