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[ČESKO] 
 

SÁZAVA 
 
Sázava je řekou trampů a vodáků, které sem víkend co víkend přiváží pověstný 
„Posázavský pacifik“. Romantická zákoutí, hluboké lesy, bouřící peřeje, odvěký klid 
roztroušených vísek i majestátní hrady vypínající se vysoko nad řekou sem 
každoročně vábí tisíce nových návštěvníků. Přicházejí a opět se sem vracejí. Tak 
silná je čarovná moc tohoto kraje. 
 

Sázava pramení na Českomoravské vysočině a po více jak 220 km se vlévá u Davle 
do Vltavy. Pro vodáky je sjízdných 208 km ze Žďáru nad Sázavou a nalezneme zde 
jak krásné a divoké peřeje na Stvořidlech nebo v "Sázavském kaňonu" pod 
Krhanicemi, tak i dlouhé „voleje“ s klidnou hladinou téměř bez pohybu. Sázava je 
proslulá velkým množstvím jezů, mnohé jsou sjízdné a přispívají ke zpestření plavby.  
 

Sázava byla odpradávna významnou obchodní cestou. Dodnes se v jejím okolí 
dochovala řada památek, jako jsou klášter v Sázavě, hrady Lipnice a Český 
Šternberk nebo zříceniny Chřenovice, Zlenice a Zbořený Kostelec, nad kterými 
zaplesá srdce nejednoho romantika. 
 

Týdenní plavbu po Sázavě zahájíme přejezdem vlakem z kempu na Stvořidlech na 
start plavby do Světlé nebo Mrzkovic (v ceně) a až se nabažíme dlouhých volejů -  
v Ledečku, tak se odtud přesuneme do Zlenic, abychom se přiblížili dolní Sázavě a 
užili si peřejí pod Týncem. Tento přesun v ceně není, využít lze vlastní dopravu nebo 
opět vlak. 
 

Plavba po Sázavě s výjimkou peřejnatých úseků Stvořidla a Týnec n. S. – Pikovice 
není příliš obtížná (do ZW C) a zvládnou ji i začátečníci, pro plavbu v peřejích (do 
WW 2+) přijde vhod znalost ovládání lodi.  
 

Program: 

1. den:  sraz v podvečer v místě vyplutí na tábořišti 

2.– předposlední den: po nezbytné instruktáži a seznámení s používaným 
vybavením plavba v denních etapách s možností návštěvy okolních památek a 
pozoruhodností, ubytování na tábořištích a v kempech.  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 
 

Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: od ZW C do WW 2, na své si zde přijdou jak začátečníci, tak i ti, 
co mají s vodou nějakou zkušenost  
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany, pro zájemce i 
2místné nafukovací Pálavy.  

 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

Víkendovky ze Zlenic 

26.5 28.5 Zlenice - Pikovice Kormorán, Zlenice 35 1 290 

28.7 30.7 Zlenice - Pikovice Kormorán, Zlenice 35 1 290 

Týdenní ze Světlé nad Sázavou 

24.7 30.7 Světlá - Pikovice Stvořidla 112 2 590 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací 
pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a 
nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava 
osobních věcí během programu, u týdenní plavby jízdné vlakem ze Stvořidel do Světlé, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: - 100 Kč až - 240 Kč 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 165 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2017! 
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