Jednodenní výlety
Smrčná- Ledeč nad Sázavou (10km)- zkušení a otrlí vodáci
Tento peřejnatý úsek je pro svou technickou náročnost jen pro zkušené vodáky. Minimální stav vody pro
sjízdnost prvních 4km je nejméně 50cm (naměřeno ve Světlé nad Sázavou). Pro ty, co to na divoké řece umí,
jsou Stvořidla jedny z nejkrásnějších přirozených peřejí, které mohou dosáhnout úrovně až WW II a rozodně
stojí za to. Ideálními plavidly pro tento úsek jsou nafukovací samovylévací lodě a rafty, či kajaky. Po zdolání
peřejí, které končí v kempu Stvořidla si můžete odpočinout při posledních pár kilometrech, kde se řeka
ukllidní a táhlými meandry vás zaveze až do Ledče nad Sázavou.
Stvořidla- Ledeč nad Sázavou (6,6km)Ideální trasa pro ty, co nechtějí celý den sedět v lodi, ale postačí jim pár hodin svezení, či pro ty, co chtějí
vyzkoušet, zda je vodáctví právě to pravé ořechové.
Trasa začíná přímo v kempu, umístěném na tichém a malebném místě, v přírodní rezrvaci Stvořidla. Nástup
je pod přejemi, odkud již teče řeka mírně, kroutí se kolem Sluneční zátoky, taktéž zvané Foglarova zátoka,
kde má spisovatel kamenný pomník. V Ledči vrátíte lodě přímo v naší loděnici, 20m od náměstí a 900m od
vlakového nádraží, odkud jsou to tři zastávky zpět do kempu.

Ledeč nad Sázavou- Horka II (20km)
Tento nenáročný, celodenní výlet vás provede klidným úsekem Sázavy, kde ještě není mnoho vodáků a
člověk tak má klid a čas vychutnat si krásu přírody kolem. Kolem řeky žije mnoho volavek a nutrií, podél
břehu můžete také zahlédnout známky života bobrů. Loď se vrací v loděnici Horka II, necelý kilometr od
vlakové zastávky.

Dvoudenní výlety
Ledeč nad Sázavou-Horka II (20km)
V případě, že se nechcete nikam hnát, lze tento úsek rozdělit i do dvou dnů. Doporučujeme přespat v
Chřenovicích, což je přibližně napůl cesty.
Ledeč nad Sázavou- Kácov (40km)
Hezký, dvoudenní výlet, se zakončením v pivovaru Kácov, který si rozhodně nemůžete nechat ujít! Pivovar
nabízí prohlídky výroby a samozřejmě má otevřenou i restauraci, kde točí výborné pivo Hubertus.
Horka II- Český Šternberk (32,5km)
O něco kratší varianta dvoudenního výletu, s přespáním v Kácově, kde si po ubytování se v kempu u
Kouzelníka můžete zajít na večeři přímo do pivovaru Kácov a posilnit se tak na druhý den plavby. V závěru
stojí za to nechat si síly na prohlídku hradu a obchůzku malého městečka.

Třídenní výlety
Ledeč nad Sázavou- Český Šternberk (53km)

Výjezd z Ledče nad Sázavou, s prvním přespáním v kempu Horka II a druhým v Kácově. Tato trasa je velmi
hezká, střídající klidnou vodu s mírnými peřejemi. Vodák musí počítat s tím, že bude muset trochu
zapádlovat a ne se jen opalovat.

Vícedenní výlety
Vícedenních výletů je nesběrné množství, trasy se dají všemožně kombinovat. Pokud potřebujete pomoci s
plánováním delšího výletu, rádi vám pomůžeme a doporučíme místa dle vašich potřeb.

Tyto trasy jsou našimi tipy na léty osvědčené a vodáky oblíbené výlety. Na trasách jsou ale různé další
kempy a tábořiště, kde můžete přespat a trasy se tak dají natahovat/ zkracovat dle výkonu vodáka.
Doporučujeme podívat se na stránky www.vodackanavigace.cz , kde si můžete trasu jednoduše
naplánovat. Pokud si nevíte rady, rádi vám s plánováním pomůžeme. Napiště nám email, nebo zavolejte.

