Kouzelná místa na řece Sázavě
Popis trasy
Vyplujte vstříc novým dobrodružstvím za historickými městy nad řekou Sázavou a poznejte klenoty
Posázaví.

Vodácký výlet po řece Sázavě, která pramení v srdci Vysočiny nad vodní nádrží Velké Dářko, nás ze
Světlé nad Sázavou zavede přes Stvořidla až do Ledče nad Sázavou. K největším zajímavostem
Světlé nad Sázavou nepochybně patří zámek, kde může navštívit několik zajímavých expozic, posedět
v kavárně, nebo se podívat do zámeckého parku a za návštěvu nepochybně stojí i zdejší středověké
podzemí.
Řeka protéká zalesněnou romantickou krajinou a často meandruje. Cestou nás čeká celkem 6 jezů,
které v případě, že nejsou sjízdné, lze poměrně dobře přenášet. Na této 15 km dlouhé trase leží
Stvořidla, vodácká klasika Vysočiny. Stvořidla se svými slavnými peřejemi mají pověst jednoho
z nejhezčích úseků řeky Sázavy, které ale pro sjízdnost potřebují dostatek vody. Peřeje jsou dlouhé
zhruba čtyři kilometry a obtížnost se pohybuje v závislosti na průtoku mezi WW II a WW III.
Stvořidla jsou tak vhodná především pro zkušené vodáky, kteří vyhledávají divokou vodu. Sjízdná
jsou nejčastěji v březnu a v dubnu, v létě po silných deštích. Stovky balvanů jsou roztroušeny nejen
v řece, ale i po okolních stráních. Podle pověsti rozsypal v údolí balvany čert, který se chtěl pomstit
lstivému sedlákovy.
V Ledči nad Sázavou můžete obdivovat historické centrum a hrad s barokním parkem, který se
vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině a celému městu.
Pokud budete mít chuť, můžete si výlet prodloužit a z Ledče pokračovat na Chřenovice, Zruč nad
Sázavou, Kácov, a dále. Trasa kopíruje železnici, takže můžete velmi dobře využít vlakového spojení.

Destinace

Vysočina

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 hodiny

Povrch

Peřeje

Typ aktivity Vodácké

Filmová místa v okolí
Grimmové, co přesně se v tom lese stalo? – Jsem přesvědčen, že to byly autentick...: ,
GPS: 49.696667,15.281111

Příběhy, které se odehrály v okolí
Osudy dobrého člověka Jaroslava Haška: , GPS: 49.61331,15.41429

Doporučená místa pro cyklisty
Zámek Světlá nad Sázavou - multifunkční odpočívadlo: , Tel: +420569333558, Email:
info@zameksvetla.cz, Adresa: Zámecká 1, Světlá nad Sázavou , GPS: 49.6673731,15.4075306
Hospůdka U korfbalisty: , Tel: +420603435819, Email: queens@volny.cz, Adresa:
Chřenovice 48, GPS: 49.7155,15.19745
Kemp U korfbalisty: , Tel: +420603435819, Email: queens@volny.cz, Adresa: Chřenovice 48,
GPS: 49.7155,15.19745
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

