Voda 2018

[ČESKO]

JIZERA - VÍKENDOVÁ
Je údajně nejčistší českou řekou. Snad právě proto po ní naši předkové
pojmenovali celé jedno české pohoří. Hádejte které. Samotný název řeky má prý
keltský původ, který vyjadřuje její vlastnosti jako prudká, rychlá, čerstvá a silná
řeka. Zřejmě staří Keltové nepočítali s tím, že by někdo někdy v budoucnu na
Jizeře mohl postavit jezy a řeku zreguloval. Patrně by ho za to prokláli svými
šípy. Nicméně stalo se a stejně jako na ostatních českých řekách i na Jizeře
vyrostly jezy. Vorové propusti neboli šlajsny však u nich nehledejte, Jizera totiž
nikdy nebyla řekou vorařů a tak se dnes jezy, pokud nejsou zrovna rozvalené,
povětšinou překonávají po souši. Naštěstí ještě zůstalo i pár úseků bez jezů a
krásu jednoho z nich – od soutoku s Kamenicí, můžete objevit při našem
víkendovém splouvání.
Víkendovou plavbu zahájíme pod soutokem s Kamenicí v úzkém údolí mezi
zalesněnými kopci. Hned po vyplutí nás čeká nejkrásnější peřej – známé
Paraplíčko, nejobtížnější místo plavby. Pokocháme se pohledem na zubaté
pískovcové skalní věže v okolí Malé Skály a bude-li čas, můžeme navštívit
vyhlídku Pantheon nebo historický Dlaskův statek v Dolánkách. Peřeje, peřejky
a ani rychlý proud nás úplně neopustí až do samého závěru plavby, kterou
ukončíme v Příšovicích vedle zatopené pískovny a malého kempu.
Jizera je řeka pro každého. Dokáže být rychlá a překvapit krátkou peřejí nebo
jezem i malebným okolím. Plavba je obtížnější na začátku pod soutokem
s Kamenicí, postupně se obtížnost snižuje. Obtížnost sjížděného úseku je WW 1.
Program:
PÁTEK: sraz v podvečer na dobře vybaveném tábořišti U Zrcadlové kozy
nedaleko Turnova
SOBOTA: po snídani přesun vlakem a pěšky na start plavby k soutoku
s Kamenicí do Podspálova, instruktáž a seznámení s používaným vybavením,
plavba zpátky do kempu U Zrcadlové kozy. Cestou zastávka v Malé Skále na
oběd nebo návštěvu Pantheonu s vyhlídkou, event. návštěva skalního města.
NEDĚLE: po snídani pokračování v plavbě do Příšovic, možnost návštěvy
Dlaskova statku a dalších míst. Ukončení plavby poblíž malého kempu a
zatopené pískovny s možností koupání.
Ubytování: ve vlastních stanech na tábořišti U Zrcadlové kozy
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: WW 1, řeka vhodná pro každého
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany,
pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy.
Termín
od

do

Trasa

Místo srazu

Plavba

Cena

tábořiště/kemp

km

Kč/os.

29

1 390

29

1 390

Víkendovky od soutoku s Kamenicí do Příšovic
8.6

10.6

Podspálov - Příšovice

29.6

1.7

Podspálov - Příšovice

U Zrcadlové kozy

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, DPH.
Slevy: Sleva stálého klienta - 5%
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -100 Kč
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 175 Kč/den.
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018!
Cena nezahrnuje: jízdné vlakem
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