Urzekające miejsca nad rzeką Sázavą
Opis trasy
Wyrusz naprzeciw nowym przygodom do zabytkowych miast nad rzeką Sázavou i poznaj klejnoty
Posázaví!

Wycieczka wodniacka rzeką Sázavą, która ma źródła w sercu regionu Vysočina nad zbiornikiem
wodnym Velké Dářko, poprowadzi nas z miejscowości Světlá nad Sázavou przez Stvořidla aż do
miejscowości Ledeč nad Sázavou. Do największych atrakcji miejscowości Světlá nad Sázavou należy
pałac, gdzie można zwiedzić kilka interesujących ekspozycji, posiedzieć w kawiarni, lub zajrzeć do
parku pałacowego i średniowiecznych podziemi. Rzeka płynie lesistym romantycznym krajobrazem
z częstymi meandrami. Po drodze czeka na nas sześć jazów, które w przypadku, kiedy nie są
spławne, można stosunkowo łatwo przenosić. Na tej 15-kilometrowej trasie leży odcinek zwany
Stvořidla, wodniacka klasyka Vysočiny. Stvořidla ze swoimi słynnymi pierzejami mają opinię jednego
z najpiękniejszych odcinków rzeki Sázavy, który jednak dla spławności potrzebuje dostatku wody.
Stvořidla są przede wszystkim dla doświadczonych wodniaków, którzy szukają rwącej wody. Są
spławne najczęściej w marcu i kwietniu, w lecie po silnych deszczach. Setki głazów są porozrzucane
nie tylko w rzece, ale również po okolicznych zboczach. Według legendy głazy rozsypał w dolinie
diabeł, który chciał się zemścić na podstępnym gospodarzu. W miejscowości Ledeč nad Sázavou
można podziwiać zabytkowe centrum i zamek z barokowym parkiem, który wznosi się na wapiennym
ostrogu na rzeką Sázavou, gdzie dominuje nad całym miastem i okolicą.
Destynacja

Czechy Wschodnie

Trasa

Nalodíme se ve Světlé nad Sázavou (144.2 říční km; 0km), poplujeme dále na
Smrčnou (139 říční km; 5,2km), Stvořidla (135.2 říční km; 9km) do Ledče nad
Sázavou. (129 říční km; 15,2 km)
15 km | 4 Godziny

Nawierzchnia

Pierzeje

Rodzaj aktywności Kajakarstwo

Miejsca w okolicy znane z filmów
Grimmové, co přesně se v tom lese stalo? – Jsem přesvědčen, že to byly autentick...: ,
GPS: 49.696667,15.281111

Miejsca polecane rowerzystom
Zámek Světlá nad Sázavou - multifunkční odpočívadlo: , Tel: +420569333558, Email:
info@zameksvetla.cz, Adresa: Zámecká 1, Světlá nad Sázavou , GPS: 49.6673731,15.4075306
Penzion U ŘEKY: , Tel: +420770144545, Email: info@urekyledec.cz, Adresa: Husovo náměstí
139, Ledeč nad Sázavou, GPS: 49.6954233,15.2788503
Restaurace U ŘEKY: , Tel: +420770144545, Email: info@urekyledec.cz, Adresa: Husovo
náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, GPS: 49.6954233,15.2788503
Ubytování a hospůdka "U Elfa": , Tel: +420602164690, Email: zadina@uelfa.cz, Adresa:
Lučice 228, GPS: 49.6674269,15.5010539

