
 

 

Vodácký tábor Sázava 

 V úterý 16. července jsme se poprvé, co se jezdí na GFK na vodu, sešli u naší školy. Následovala 
obvyklá činnost – nakládání materiálu. Plně naložené auto uhánělo po dálnici směrem Ledečko, zatím co 
Jana se studenty absolvovala téměř čtyřhodinovou cestu vlakem. 

Jelikož naši předkové prozíravě položili koleje pro vlaky podél Sázavy, bylo možné zopakovat loňský 
model organizace prvního dne, tj. auto vyvezlo lodě proti proudu do Kácova, kde ostraha v podobě Honzy 
střežila vyložený vodácký materiál. Když osádky dorazily vlakem, bylo možné zahájit letošní plavbu. Po 
příjezdu do Ledečka na nás čekaly postavené stany z minulého dne, což jsme velmi ocenili po 
jednadvacetikilometrové etapě.  

Krátká čtvrteční etapa do Sázavy se jela díky vhodnému vlakovému spojení v plné sestavě dospělých. 
Díky krásnému počasí nám bylo jedno, že cesta po vodě příliš neubíhala. Po ubytování v kempu proti 
sázavskému klášteru, následovala jeho prohlídka. Vaření tradičního rizota se ujala Alča s Bárou a nutno 
dodat, že to bylo v jejich podání zábava. Vše se ale podařilo, což ocenili nejen sousední motorkáři, ale i 
místní kachny. 

Třetí etapa Sázava – Zlenice byla ve znamení dešťových přeháněk a příjezdu Marka. Po příjezdu do 
kempu nás v místní restauraci potěšil přenos fotbalového utkání Viktorky a naopak vzbudil strach oslava 
narozenin na terase.  

Naše obavy se ráno naplnily, neboť naše svázané a zamčené lodě se ze břehu ocitly na vodě. Štěstí 
bylo, že jeden kámen, ke kterému byly připevněné, je na mělčině dokázal udržet. Jinak by totiž naše putování 
zde asi skončilo. Takto jsme mohli pokračovat do Týnce nad Sázavou, což byla poslední cesta po vodě. 

V neděli ráno začalo pršet, což bohužel již nezachránilo množství vody v líně tekoucí Sázavy. 
Nejkrásnější etapa Týnec – Pikovice byla ve zkrácené podobě absolvována po břehu, neboť v korytě řeky 
se nacházelo více kamenů než vody. 

Atmosféra výpravy byla opět vynikající, ale Sázava zcela nenaplnila naše očekávání, neboť nízký stav 
vody netěší žádného vodáka. 

 
       Jana Plachá a Luboš Čihák 

 

   
 

    


