ZPRÁVA O HISTORII A SOUČASNÝCH
MOŽNOSTECH PLAVBY PO ŘECE SÁZAVĚ

S PŘÍLOHOU OBSAHUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ JE POTŘEBA ZNÁT PRO
VPLUTÍ DO OCHRANNÉHO PŘÍSTAVU V PRAZE – PODOLÍ A DO
VLTAVSKÉHO RAMENE „PODOLKY“

vypracoval Filip Houdek, srpen 2018

ÚVOD
Dne 23. 6. 2018 uskutečnila motorová osobní loď Odra (PPS) výroční plavbu k 50
letům uvedení do provozu. Tato jízda byla v mnoha ohledech výjimečná, neboť plavba
v takovém rozsahu nikdy předtím v celé 153 let trvající historii PPS zorganizována nebyla.
Veliký dík patří vedení firmy PPS, respektive Prague Boats, jejíž je PPS součástí, zejména pak
pánům Richardu Vojtovi ml. a Janu Hamzovi za svolení a spolupráci na této akci. Iniciátorem
celé této jízdy, který mnohé dopodrobna v několika variantách připravil, jsem byl já. Jelikož
po Sázavě se běžně vůbec nejezdí a řeka umí měnit své koryto, musel jsem se nejprve
potýkat s mnoha souvislostmi, které bylo nutno zařídit a včasně ověřit, dříve, než mohla
Odra na tuto plavbu bezpečně vyplout, čímž se jednoznačně prokázalo, že plavba po řece
Sázavě je zcela bez problémů možná, stejně jako další mimořádná vplutí, která jsme s Odrou
učinili. Při organizaci této jízdy jsem též nabyl mnoha poznatků a zkušeností, které si nechci
nechávat pouze pro sebe a podělit se o ně s dalšími zasvěcenými lidmi, neboť zkušenosti
s plavbou po Sázavě za posledních 52 let prakticky nejsou (nepočítám-li jízdy technických lodí
Povodí Vltavy). Cílem tohoto pojednání je popsat sázavskou vodní cestu včetně nánosů, míst
pro obrat, naměřených plavebních hloubek, historie plavby po Sázavě, průběh naší plavby
apod., pro kompletnost všech příslušných kontaktů, které se mohou pro pořádání nějakých
příštích jízd hodit. Popis celého úseku Sázavy pravděpodobně neexistuje. Může proto být
užitečné, když takový popis bude k dispozici pro případné další možnosti konání jízd po
Sázavě.
Teď, když už přesně víme, co a jak, může se Sázava využívat častěji. Není to nejmenší
problém a může se tím zajímavě rozšířit spektrum nabídky možností pro pořádání různých
soukromých i veřejných jízd, které by se mohly stát turisticky velmi atraktivními…

Filip Houdek, Praha, srpen 2018
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GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ŘEKY
SÁZAVY
Řeka Sázava je se svojí délkou 225 km sedmou nejdelší řekou na území České
republiky. Pramení v CHKO Žďárské vrchy poblíž města Žďár nad Sázavou. Hned na počátku
jejího toku se nacházejí dvě vodní díla, a sice rybník Velké Dářko z roku 1480 a přehradní
nádrž Pilská z roku 1962. To jsou prakticky jediná dvě vodní díla v jinak přírodním vodním
toku. Řeka Sázava si tak zachovává v celé své délce lidskou rukou téměř nezměněný
charakter.
Významným přítokem Sázavy je řeka Želivka, na níž se nachází vodní dílo Švihov
(častěji označované Želivka), což je nejvýznamnější vodárenský zdroj v České republice.
Postaveno bylo v letech 1965 – 1975. Vzhledem k vysokému množství vody pro vodárenské
účely došlo k významnému snížení odtoku do přírodního koryta Želivky pod přehradou, a
tedy ke snížení průtoku jak v Želivce samotné, tak v Sázavě. Řeka Sázava teče svým
nezměněným korytem až do Pikovic, obce nacházející se 3 km od ústí Sázavy do Vltavy
v Davli.
Vodní dílo Vrané, nacházející se na řece Vltavě v ř.km 71,2, jest prvním a nejstarším
stupněm Vltavské kaskády. Dokončeno bylo roku 1936. Vytváří údolní jezero, jehož vzdutí
má délku 13 km a zasahuje až ke Štěchovicím. Zároveň také zvedlo hladinu i na Sázavě. Po
jejím toku zasahuje tříkilometrové vranské vzdutí právě do Pikovic ke zdejšímu ostrovu.
Poslední tříkilometrový úsek Sázavy se tak dá označit za kanalizovaný, plně použitelný pro
lodní dopravu, avšak postrádající jakékoliv plavební značení.
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NĚCO MÁLO O PIKOVICÍCH
Pikovice jsou známé jednak jako plavecká obec, jednak jako cíl mnohých sázavských
vodáků, jednak blízkým kopcem Medníkem, dále jako naleziště vzácné rostliny Kandík Psí
zub. Zejména jsou ale vyhledávanou trampskou lokalitou. Podle Sázavy se nachází spousta
trampských osad. Známá, hlavně díky trampům, bývala poblíž Pikovic hned u Sázavy
„Starcova lesní restaurace“, občas se jí říkalo „U Fialový báby“. Jejím majitelem byl pan
Bohumil Starec. Hospoda „U Starce“ byla zrušena za přičinění komunistů v roce 1970. Po 48
letech, na jaře roku 2018, se stalo něco, čehož už nikdo nečekal, že se ještě dožije. Hospoda
„U Starce“ byla obnovena, opět funguje a její návštěvu lze jedině doporučit.
V Pikovicích je také velmi významný turistický potenciál. Prochází tudy několik
oblíbených značených turistických tras, které jsou více či méně vhodné jak pro turistiku pěší,
tak i cyklistickou. Vychází odtud také naučná stezka Medník, jedna z nejstarších naučných
stezek na území České republiky, obsahující 14 zastavení s informačními tabulemi. Všechny
tyto stezky dobře popisuje Zdeněk Jirásek ve svém zeleném průvodci „Z Prahy do
Svatojánských proudů“ (vydal Turistashop, 2013). Do Pikovic proudí celoročně davy turistů, a
to zejména v období od dubna do října. Kvůli tomu také bývá o víkendech z Prahy po osmé a
deváté hodině pravidelně vypravováno několik velkých čtyřvozových patrových souprav
vlaků a jedna v poledne (vše se vrací od Čerčan okolo šestnácté a sedmnácté hodiny), které
obvykle praskají ve švech, přičemž nejvíce lidí jimi cestuje právě z Prahy do Pikovic. Pro
představu dodávám, že kapacita jednoho jediného z uvedených železničních vagonů typu
Bdmteeo činí 126 míst k sedění a dalších nejméně 60 – 70 míst k stání. Tyto vlaky bývají
často vedeny oblíbenými motorovými lokomotivami řady 749, nazývanými „Zamračené“.
Dále jsou Pikovice známy jako místo pořádání několika trampských festivalů ročně,
například Trampských Pikovic, konaných každoročně počátkem května. Na tyto festivaly se
„jednorázově“ sjíždějí stovky lidí, zejména z řad trampů.
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HISTORIE SÁZAVY JAKOŽTO VODNÍ CESTY
Dlouhou historii má na Sázavě zejména plavení dříví. Vor je plovoucí těleso bez
vlastního pohonu, složené (v případě našich toků) z několika vorových tabulí, které ke svému
pohybu využívá výhradně spádu proudného toku vody v řece. Vzhledem k charakteru řeky
byly sázavské vory od vltavských poněkud odlišné. Byly menší, složené z menšího počtu
tabulí, konktrétně ze šesti (na Vltavě z osmi). Vpředu byla vždy dvě vesla (na Vltavě častěji
tři). Levé veslo bylo vrátenské – obsluhoval jej vrátný, čili vůdce voru, pravé bylo pacholčí.
Pomocí této dvojice vesel, namířených před vorový pramen, se vedla první vorová tabule
požadovanou plavební dráhou. Ne pravém boku druhé tabule bylo veslo „ve slabejch“. Toto
veslo bylo orientováno po směru jízdy, tedy opačným směrem, nežli přední dvojice vesel.
Obsluhoval jej plavec stojící na druhé vorové tabuli. Toto veslo mělo za úkol vychylovat
v obloucích střední část vorového pramene směrem z oblouku, tak, aby došlo k prohnutí
celého pramene, aby vor projel plynule obloukem, a dále šlo v podstatě o to, aby byl pramen
přidržován v linii kopírující konvexní břeh oblouku, aby se v proudné řece vor nezadal a jeho
zadní část nebyla strhávána proudící vodou ke konkávnímu břehu. Toto veslo mělo omezený
pohyb. V praxi to fungovalo, že na klidné vodě se do oblouků ani příliš veslovat nemuselo,
pouze stačilo korigovat pohyb třetí tabule stavením vesla v proudnici vody tak, aby jím byla
střední část jemně a s citem kormidlována. Pouze v ostřejších obloucích nebo proudnějších
úsecích bylo nutno účinek tohoto vesla zvýšit aktivním veslováním do stran. Čtvrtá a pátá
tabule se používala pro uskladnění klád, které nebyly svázány do tabulí a jimiž se platilo mýto
bez nutnosti vytínání přímo z vorového pramene. Na poslední tabuli bylo jednak kormidelní
veslo, orientované také po směru jízdy, které podobným systémem, jako veslo „ve slabejch“,
sloužilo k vedení zadní části pramene. Dále se zde nacházel šrek. To byl (bavíme-li se o šreku
vorovém, nikoli „šífáckém“) tlustý kmen, jehož konec byl opatřen zvláštním kováním, tzv.
botou. To byla z několika plochých paprsků stvořená špice. Šrek býval obsluhován
kormidelníkem, který měl jinak na starosti ono zadní veslo, a sloužil tak, že se vprostřed
zadní tabule, v prostoru vytvořeném mezi kládami, zarazil botou do dna, čímž celý vorový
pramen zastavil. Byť se tento způsob plavby může jevit jako jednoduchý až primitivní, je
třeba vzít v úvahu, že stačila jedna drobná chyba a v jejím důsledku mohlo dojít ke špatnému
pohybu a průhybu pramene, jednotlivé tabule začaly praskat v úvazech, došlo k rozpojení
tabulí a jednotlivých kmenů a plavci byli zabiti hromadou neřízených klád, které se
v důsledku setrvačnosti pohybu a proudu vody v řece začaly nekontrolovaně vrstvit jedna
přes druhou, což plavce usmrtilo, pokud včas po praskajícím voru nedoběhli až na jeho konec
a neskočili do vody, aby se klády nahromadily přes sebe bez nich. Proto byla obzvláště
důležitá zručnost a perfektní znalost řeky, kdejakého nánosu či kamene, trajektorie proudu
řeky, která se mohla při rozdílných vodních stavech měnit, také ten stav přesně odhadnout
apod. Jedna chyba stačila. Tyto sázavské vory byly splavovány až na soutok do Davle. Jelikož
Vltava dále umožňovala klidnější plavbu, bezpečnou i pro větší vory, menší sázavské vory se
následně v Davli bočně svazovaly do dvojic, aby z nich vznikly větší celky a daly se dále plavit
v menším počtu lidí.
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Někdy na přelomu 19. a 20. století se v Čechách začal rozmáhat nový druh sportu, a
sice vodáctví. Sázava, jakožto bezpečná a relativně klidná řeka, se tak téměř v celé své délce
stala jednou z nejoblíbenějších českých řek, což jí vydrželo dodnes a vodáků je zde čím dál
více. Pouze v posledních letech nad mírumilovnou klidnou romantikou vítězí mnohdy
alkoholické výpravy od stánku ke stánku, doprovázené huronským pokřikem; asi to tak
vyhovuje.
Při napuštění vranské přehrady roku 1936 došlo ke zvýšení hladiny na Sázavě nad
Davlí, neboť vzdutí přehrady sahá právě až do Pikovic. To umožnilo zavedení pravidelných
jízd, obvykle malými motorovými loděmi PPS Sázava, Berounka a Vltava (tzv. „malé
motorky“), které čekaly v Davli nebo Měchenicích na přípojný parník od Prahy nebo ku Praze.
Poněkud méně často, ale evidentně ne zcela ojediněle, zajela na Sázavu i tzv. malá kolovka
Modřany. Možná z technické pravděpodobnosti a shodnosti i její sesterská loď Vrané, to už
se vůbec neví, avšak o malé „Modřance“ je mezi plaveckou veřejností známo, že její kapitán
pan Císař říkával, že „… S malou Modřankou se otočím v Pikovicích na jedno kolo naprosto
bez problémů…“, že to má vyzkoušené. Jiné podklady k tomu nejsou. Dopravně velmi
významnou se tato „odbočka vltavské tratě“ stala za 2. světové války, kdy Němci zastavili
provoz na železniční trati skrz tunely u Davle a v tunelech vybudovali dílny pro výrobu a
opravy součástí pro německá letadla a automobily. Železniční tratí se dalo dojet od Prahy
nejdále do Skochovic, respektive Měchenic a na Dobříš, kdežto od Čerčan se mohly vlaky
dostat nejdále do Pikovic. „Malé motorky“ tak po celou dobu jezdily jako náhrada za
železniční a autobusovou dopravu střídavě v relacích Měchenice – Pikovice a Měchenice –
Štěchovice jako přípoj na každý vlak. Nosnost lodí byla 100 osob a dle výpovědí pamětníků
(kapitán Sázavy Václav Zamrazil) jezdily hojně obsazené. Po válce o tento druh dopravy
zájem ustal a jezdit se přestalo. Až v roce 1966 se tehdejší Dopravní podnik – Osobní lodní
doprava pokusil zavést linkové plavby do Pikovic s novou lodí Vislou, která už je v současné
době mimo provoz. Jedná se o sesterskou loď Odry (z roku 1968). Několikrát v Pikovicích
Visla skutečně byla. Proč se to neosvědčilo a tato zajímavá plavba se dále již pravidelně
neprovozovala, se můžeme jen domnívat. Buďto o ni nebyl dostatečný zájem ze strany
cestujících, nebo, což je pravděpodobnější, při výrazně nízkých vodních stavech na přehradě
mohla mít Visla o ponoru 0,9 m problém překonat příčnou hrázku u Pikovic. To by ale musela
být hladina o metr níže, přibližně na kótě 199,1 m.n.m.
6. července 2012 v rámci oslav 115. výročí trvání spolku Vltavan Davle byl pronajat
kolesový parník Sirius Miroslava Kedršta, který vykonal několik veřejných projížděk z Davle
do Pikovic. Parník byl při všech jízdách plně obsazen. K vykonání těchto jízd bylo zajištěno
plné vzdutí hladiny na zdrži VD Vrané n. Vlt., čili kóta 200,10 m.n.m. K samotným rozměrům
parníku Sirius – délka 19,90 m, šířka přes kolesa 5,0 m, ponor plně obsazené lodi 55 cm.
Sirius je tedy loď relativně malá, u níž není s nijakým podivem, že při plném vzdutí celý
sázavský úsek bez problému projela.
Dne 23. června 2018 byla uskutečněna velká slavnostní plavba motorové osobní lodi
Odra k jejímu padesátému výročí uvedení do provozu. Jednalo se o jízdu na Slapy, v jejímž
programu bylo vplutí do ochranného přístavu v Podolí, vplutí do ochranného přístavu na
Smíchově, průjezd „Podolkou“, čili vltavským ramenem mezi Podolskou vodárnou a
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Veslařským ostrovem, plavba po Sázavě z Davle do Pikovic k ostrovu a zpět (na počest
sesterské Visly, která již byla v době svých padesátin roku 2015 odstavena z provozu) a
zajížďka po řece Berounce do přístavu Radotín. Plavba po Sázavě proběhla zcela bez
problémů.

„Malá motorka“ Sázava ve stanici PPS v Pikovicích roku 1938 a parník Sirius 6. 7. 2012 tamtéž,
s jediným rozdílem, že v té době již 46 let nebylo kde zastavit – stanice zrušena.
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PROJEDEME? MĚŘENÍ PLAVEBNÍCH
HLOUBEK
Pro to, aby bylo možné naplánovat plavbu lodi po Sázavě, bylo nezbytné zjistit, zda
řeka není zanesena a kolik je tam vody, případně, pokud je Sázava průjezdná za určitého
minimálního stavu, vědět, za jakého.
Celý úsek nejprve projel v červenci 2017 vyměřovací člun Povodí Vltavy Joska.
Výsledky jinak nezveřejňovaného měření jsem obdržel telefonicky přímo od posádky člunu,
s níž jsem byl náhodou předem dohodnut, přesně s požadavkem, že se plavba Odry plánuje a
potřebuji vědět, že se tam bezpečně dostane. Krátce po tom se mi pánové z posádky ozvali
s kladným výsledkem, a sice, že vody je všude ke dvěma metrům, s výjimkou krátkého úseku
zhruba ve dvou třetinách cesty blíže Pikovicím, na úrovni zvláštní chaty se záchranným
kruhem na třech kůlech na levém břehu. Tam je vody méně, asi 1,2 metru. Zároveň jsem ale
nevěděl, při jakém vodním stavu bylo měření prováděno. Bylo tedy jasné, že to půjde nějak,
nikdo nevěděl jak.
Měření člunem Joska prokázalo, že existuje koridor, kterým se dá do Pikovic doplout,
ale nebyl jsem si jist dostatečnou plavební hloubkou v celé šíři toku v prostoru pod ostrovem
v Pikovicích, kde bude potřeba provést obrat lodi. Proto jsem se ještě v červenci roku 2017
vypravil do Pikovic osobně, abych se utvrdil, že obrat v Pikovicích je možno provést. Vodní
stav byl na vzdutí VD Vrané 199,8 m.n.m. Hloubku jsem měřil tím způsobem, že jsem si na
vlastní tělo namaloval po 10 cm ponorovou stupnici a asi tři hodiny brodil, respektive
proplavával, Sázavu křížem krážem. Výsledek byl takový, že mimo ostrohu, který vychází u
levého břehu do řeky, je vody všude dostatek (nestačil jsem, nebo jsem měl vodu po ústa –
cca 160 cm hloubka). Ohledně toho ostrohu – jedná se o pravoúhlý cíp, který vychází do
řeky, jako by se chtělo zdát, že k tomuto výběžku je řeka uměle rozšířena. Jde o výběžek, na
němž kdysi býval mlýn. V ose jeho návodní strany vychází do řeky směrem přímo po proudu
nasypaný výběžek, pozůstatek náhonu. Pokusil jsem se to zakreslit do přiložené mapy (viz
následující strana).

Na následující stránce je vyobrazen náčrt míst pod ostrovem v Pikovicích doporučených
k obratu. Vyznačený zákaz vplutí (znak A1), stejně jako zelená bóje v Pikovicích ve skutečnosti
nejsou. Zamalovány jsou pouze pro zpřehlednění v tomto náčrtu.
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Na obrázku vidíme místo popisované v náčrtu na předchozí stránce. Fotografie je situována
pohledem proti proudu z místa, které je v náčrtu vyznačeno jako níže po proudu znázorněné
„místo pro bezpečný obrat“. Sportovní loď na obrázku se otáčí v místě doporučeném pro obrat
výše proti proudu u ostrova, kde se otáčela 23. 6. 2018 loď Odra.

Pro přetrvávající neúplnou jistotu s průjezdností Sázavy jsem byl nucen koncem
dubna 2018 zasadit se na dispečinku Povodí Vltavy o zajištění plného vzdutí na VD Vrané, tj.
kóty 200,10 m.n.m. Této žádosti bylo ze strany Povodí Vltavy kladně vyhověno, čímž byl
zajištěn bezpečný průjezd Odry v celé splavné délce Sázavy.
Největším přínosem však bylo měření, které jsem provedl společně s panem Davidem
Brožem, dlouholetým znalým obyvatelem Davle, a to na jeho soukromé rekreační lodi,
rejstříkové číslo 102 875 – CZ. Jeho loď má ponor 0,95 m a je vybavena kvalitním echolotem,
který měří hloubku v hodnotách po 10 cm a minimální hloubku 80 cm pod trupem lodi.
Naměřené hodnoty jsme podle potřeby kontrolovali ručně pomocí hloubkoměrné tyče, tzv.
sondýrky. Měření probíhalo dne 10. 6. 2018 okolo 10. – 11. hodiny dopolední za aktuálního
vodního stavu 199,77 m.n.m. Měřené hodnoty jsou počítány od hladiny. Výsledky měření
prokázaly, že při dodržování přesného koridoru, čili původního sázavského koryta, je při
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vodním stavu 199,77 m.n.m. s jedinou výjimkou hloubka minimálně 1,70, 1,80, někde i přes
2,00 m. Tou výjimkou je úsek, na nějž jsem byl upozorněn již posádkou člunu Joska. Dal by se
popsat tak, že zhruba ve dvou třetinách cesty z Davle do Pikovic (tedy blíže Pikovicím) se na
levém břehu nachází výrazná chata na třech dřevěných kůlech – pilotách, na níž bývá
vyvěšen červenobílý záchranný kruh. Od této chaty jednu sousední chatu směrem proti
proudu a jednu sousední chatu směrem po proudu – těmito chatami jest ohraničen nejmělčí
úsek Sázavy (délka asi 100 – 150 m). Dno je tu z tvrdšího hrubého písku až jemného štěrku,
ploché, tedy pro případné nasednutí bezpečné. Plavební dráhy vede prostředkem řeky a při
uvedeném vodním stavu je zde hloubka 1,40 – 1,50 m. To vyhovuje. Dále mi pan David Brož
podrobně popsal Sázavu, na základě čehož jde sestavit plavební dráhu. Pokusím se jí slovně
popsat. Mírně neodborně vyhlížející uvedený popis je brán s nejvyšší přesností při faktu, že
plavební dráha na Sázavě není nikterak značena, chybí zde i říční kilometráž (její zbytky jsou
hustě zarostlé břehovým porostem, takže jsou při pohledu z vody neviditelné), takže
jedinými vztyčnými body jsou zde domy, chaty, skalní útvary apod.
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POPIS PLAVEBNÍ DRÁHY SÁZAVY
Plavební dráhu popisuji od ústí Sázavy v Davli proti proudu směrem do Pikovic. Břehy
v popisu však určuji výhradně profesně z hlediska pohledu po proudu.
Vzhledem ke vzdutí vodního díla Vrané nad Vltavou, které zasahuje i na tok řeky
Sázavy až k ostrovu v Pikovicích, není pro plavbu v tomto úseku při normálních vodních
stavech a průtocích nikterak rozhodující průtok vody v řece Sázavě, ale aktuální vodní stav na
vzdutí přehradní nádrže ve Vraném nad Vltavou. Aktuální vodní stav lze zjistit přes internet
na adrese www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=VLVE&oid=2 . Uváděné plavební
hloubky, počítané od vodní hladiny, byly měřeny při stavu 199,77 m.n.m., jemuž odpovídají.

Od soutoku v Davli je třeba držet se v prostředku řeky, plavební hloubka je zde cca
2,0 – 2,3 metry. Dodržujte zhruba prostředek řeky, jemně blíže levému břehu.
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Po asi 600 metrech se na pravém břehu nachází velký statek.
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To je nejvzdálenější místo od soutoku, vhodné k obratu. Mezi soutokem a statkem lze obrat
provést kdekoliv. Od pravého břehu se však původní zatopený břeh svažuje velmi pozvolna a
původní řeka tekla současným prostředkem nebo spíše k levému břehu. Žádná nástraha na
dně by být neměla. Proto doporučím provádět obrat přídí doleva, tedy k pravému břehu
(tak, jak to činí parník Vltava na obrázku), neboť při případném kontaktu s říčním dnem bude
eliminováno riziko poškození pohonného či kormidelního zařízení. V červenci roku 2017 jsme
se zde s Odrou otočili (už nevím, za jakého vodního stavu to bylo, odhadem 199,7 m.n.m.)
opačně, tedy přídí k levému břehu. Voda se za zádí kalila, ale nestalo se nic a pohodlně a
bezpečně jsme se otočili. Dále proti proudu není vhodné provádět obrat nikde, až u ostrova
v Pikovicích.
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Na úrovni statku je třeba držet se v jedné třetině šířky řeky blíže levému břehu a
hloubka je zde 1,90 m.

Zhruba 200 metrů proti proudu dále od statku je třeba být cca 25 metrů od levého
břehu. U pravého břehu totiž v těchto místech jsou bývalé zatopené ostrovy.
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Dále udržujte vzdálenost cca 20 – 25 metrů od levého břehu.
Dále přijíždíte do mělkého úseku u chaty na třech kůlech. Zde se stáhněte na
prostředek a je tu hloubka 1,40 -1,50 m. Asi po 100 metrech začne být vody více, asi 1,70 –
1,80, někde i 2,00 m.

Orientační snímek celého mělkého úseku

Onen mělký úsek lze vymezit tím způsobem, že na levém břehu jsou vedle sebe tři chaty.
Nejvýraznější z nich je ta prostřední, která stojí na třech dřevěných kůlech a bývá na ní
vyvěšen jeden nebo více záchranných kruhů. Tato chata je uprostřed délky mělkého úseku.
Na každý směr od ní, vždy k první sousední chatě, ten mizerný úsek dosahuje, dále už je to
lepší.

Poplujete-li proti proudu, toto je první ze tří chat na levém břehu, kterou spatříte. U této chaty
začíná být nízká plavební hloubka.
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vzdálenost chat 50 – 70 metrů

Druhou – prostřední chatou je popisovaná výrazná chata na třech kůlech.

vzdálenost chat asi 50 – 70 metrů
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Poslední ze tří chat, u níž mělký úsek končí, je nápadná o něco méně, vaši pozornost mohou
upoutat dva rovné smrky, stojící vedle sebe, tyčící se přímo u vody před chatou.
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Po projetí okolo poslední chaty mělkého úseku pokračujte prostředkem řeky. Jak už
bylo jednou předesláno, začne být vody znovu více, asi 1,70 – 1,80, někde i 2,00 m. Situační
snímek je na předcházející straně.
Potom se řeka zužuje a zhruba v těchto místech by měla být zmiňovaná celistvá
příčná hrázka od jednoho břehu k druhému. Při vodním stavu 199,77 m.n.m. a ponoru lodi
0,95 m jsme tuto hrázku neobjevili, čímž lze částečně nezvratně charakterizovat její
nebezpečenství. Jak jsem již uvedl, řeka se zde zužuje, nechci říci do vyslovené plavební
úžiny, ale do jakéhosi úzkého úseku. Zde je tůň a vody až na dno, čili i 2,30 m. Do tohoto
„úzkého“ vjíždíte na prostředku. Úzkým úsekem pojedete vprostřed a jakmile se řeka začne
opět rozšiřovat, udržujte vzdálenost od levého břehu, čímž se dostanete opět tak do jedné
třetiny šířky řeky blíže levému břehu. Přijíždíte do říčního ohybu pod Pikovicemi.
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U první Pikovické chaty je třeba býti vprostřed řeky nebo spíše k pravému břehu (tj. u
pravého břehu takový menší prostředek, u levého břehu větší prostředek).

Obě tyto fotografie jsou foceny přesně ve stejný moment.
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Tím připlouváme k místu, kde se na levém břehu nachází schodiště – pozůstatek
stanice PPS a nad ním vhodné obratiště, kde lze v souladu s dříve přiloženou nakreslenou
mapkou provést bezpečný obrat. Vody je zde od břehu ke břehu dostatek.

Toto je ono místo. Vpravo je vidět fialová pramička, která stojí přímo u schodů bývalé stanice
PPS (po nich lezou do vody dvě dámy). V místě, které je v mapě vyznačeno pomyslnou zelenou
bójí, stojí na této fotografii strejc po pas ve vodě (foceno při stavu 199,5 m.n.m. – poklesnutá
hladina). Na dolní fotce, pořízené z protějšího břehu někdy v roce 1936 nebo krátce po něm,
vidíte totéž místo i s „malou motorkou“ Berounkou nebo Vltavou (od r. 1940 Malší).
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Výše proti proudu o několik desítek metrů je ještě jedno místo vhodné k obratu. U
levého břehu je na řece vytvořeno něco, co se dá nesprávně označit jako úplav. Je to místo
mezi ústím úzkého levého ramene Sázavy okolo ostrova a výčnělkem do řeky, na němž kdysi
stával mlýn.

Druhé obratiště výše proti proudu, kde jsme se otáčeli s Odrou. Nahoře pohled z pravého břehu
mírně proti proudu směrem k ostrovu, opět mírně proti proudu směrem k ostrovu, ale přesně
z protějšího místa na břehu levém.
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Podíváte-li se na osu pravého – hlavního ramene řeky, je zde hloubka v celé jakoby
pokračující šíři řeky okolo 2,0 metrů. V úplavu, směrem k levému břehu, se počíná dno od
poloviny šířky úplavu směrem ke břehu zdvihat a je zde hluboké jemné měkké bahno.
Ať pro obrat zvolíte kterékoli z obou uvedených míst, při volení technologie obratu
musíte brát ohled zejména na směr větru, neboť obrat nemůžeme provádět v žádné velké
rychlosti, a dále na vliv přírodního proudu řeky, který zde zrovna ztrácí svoji kinetickou
energii. Při plném vzdutí již zde obvykle prakticky není.
Plavbu dále proti proudu řeky podél ostrova směrem k mostu nemohu v žádném
případě doporučit, neboť, ač se to na pohled nejeví, dno zde začíná býti tvořeno ohromnými
kameny, klidně i metrového průměru, na které se dá snadno náhle narazit. Navíc řeka se zde
zúží na cca 20 – 25 metrů šířky a už se nikde nerozšíří, což významně limituje možnost obratu
a tedy nutnost vycouvání, čímž opět ohrozíte kormidla a vrtuli. Celé toto varování jest
korunováno přílohou č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních
nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o
rozsahu a podmínkách využívání povrchových vod k plavbě. V té se uvádí, že plavba
motorovými plavidly po řece Sázavě jest zakázána v úseku od pramene po úroveň
pikovického ostrova.

Ani parník Sirius při projížďkách pro davelské Vltavany dne 6. 7. 2012 nemohl jezdit kvůli
nedostatečné hloubce dál.
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POPIS PRŮBĚHU PLAVBY LODÍ ODRA DNE
23. ČERVNA 2018
Plavba proběhla až na jeden zanedbatelný detail zcela bez problémů. V příslušný den
foukal poměrně dosti silný vítr, naštěstí ne tak silný, aby naše zvláštní zajížďky do pražských
vltavských zákoutí a do Sázavy zcela znemožnil. Drobný problém zapříčinilo dokormidlovací
zařízení, které cestou do Pikovic vypovědělo službu. To zkomplikovalo otáčecí manévr
v Pikovicích, ale o tom až dále. Celá plavba probíhala klidně a pohodlně. Vodní stav na vzdutí
přehradní nádrže Vrané nad Vltavou jsme měli zajištěn na kótě 200,10 m.n.m. V celém
sázavském úseku nás navíc doprovázel pan David Brož se svojí lodí a manželkou, tím
způsobem, že jel před námi, čímž nám ukazoval cestu. Naším echolotem, který máme na
Odře, jsme opět kontrolovali hloubku řeky pod lodí, čímž jsme vše ověřili a došli k utvrzení,
že kdyby bylo ještě tak o 70 centimetrů méně vody (kóta 199,40 m.n.m.), nemělo by být
problém Sázavu s Odrou projet (v úvahách jsme počítali ponor Odry 0,8 m + 30 cm marže
v nejmělčím úseku u chaty na dřevěných kůlech). V Pikovicích foukal silný spodní vítr.
Z vlastní zkušenosti, jelikož do Pikovic poměrně často jezdím na výlety a jsem znalý tamních
poměrů, mohu říci, že tak mizerný vítr se tam opravdu hned tak nevidí. Tím bych chtěl
výrazně snížit předpokládanou pravděpodobnost takového větru na onom místě. Nicméně
on byl, a tak jsme se museli otočit tím způsobem, že kapitán Jaroslav Trojan opřel příď Odry
o pravý břeh a následně přetočil záď Odry proti proudu řeky. Následně, abychom nemuseli
čekat, až se vítr utiší, David Brož nám uvázal příď ke své lodi a vytáhl jí na vodu, což nám
především z časových důvodů pomohlo a za což mu patří velký dík. Pravděpodobnost něčeho
takového je však natolik nízká, že nemá smysl se něčeho takového pro příště obávat. Stačí si
jen dobře promyslet a uvážit manévr. Tuto svoji větu bych ještě upřesnil, že při takto silném
větru by bylo pro příště lepší provádět obrat v místě vyznačeném na dříve uvedeném náčrtu,
nacházejícím se níže po proudu Sázavy poblíž bývalé stanice PPS.
Loď vybavená šrekem se v tomto větru lépe otočí obratem doprava, kdy příď bude
ještě před přiblížením ke břehu zajištěna z levé strany šrekem, zatímco záď se ve větru
přetočí proti proudu řeky, takže lodní vrtule i kormidla zůstanou v hluboké vodě.
Loď, která šrekem není vybavena, bude pravděpodobně muset obracet doleva, jako
my s Odrou, neboť může potřebovat opřít příď o břeh, aby tím její vůdce zamezil
nežádoucímu plynutí přídě s větrem. To bývá u levého říčního břehu problematické až
nemožné, protože u něho bývají uvázány rybářské pramičky. K tomu pro posílení jistoty
dodám, že bude-li loď o délce cca 30 – 35 m opřena přídí o pravý říční břeh, její záď se
nedostane natolik blízko k pozvolně klesajícímu levému říčnímu břehu, respektive dnu, aby
tím mohlo dojít ke kontaktu kormidel nebo lodní vrtule s říčním dnem.
Loď, která bude vybavena funkčním dokormidlovacím zařízením, se otočí i ve větru na
obě strany bez potíží.
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Přes všechny uvedené postupy a skutečnosti uzavřu tento obrat tím, že i při
uskutečnění všech problémových „kdyby“ mohu prakticky zaručit, že pokud se prostě
kapitánovi zcela nezadaří, nebo přímo provede něco chybně (to se může stát, jelikož všichni
jsme jen lidé a nikdo nejsme neomylní – akorát u kapitánů se to tak nenazývá), pokud
kapitán pojede opatrně a ne jako k požáru, nehrozí, že by se mu podařilo zapříčinit jakékoliv
poškození plavidla nebo újmu na zdraví bezpečnosti cestujících. Nanejvýš mu to bude trvat o
něco déle, protože se opře o břeh.

Zatím poslední odjezd lodi z Pikovic, Chlomek, 23. června 2018.
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SHRNUTÍ
Plavba po Sázavě možná je.
Z legislativního hlediska je řeka Sázava splavná v úseku Pikovice,, ostrov – Davle,, ústí,
přičemž je zde povolena plavba pouze ve výtlaku. Tento úsek řeky má asi tři kilometry.
Při jízdě po Sázavě je nutno dbát jejího převážně rekreačního charakteru a s ním
spojené zvýšené možnosti a pravděpodobnosti výskytu rybářů a plavců v celé šíři řeky, které
by v životě nenapadlo, že by je mohl na Sázavě zajet parník.
S lodí do ponoru 0,9 m by nemělo být problém plout ještě při úrovni hladiny na kótě
199,5 m.n.m. na vzdutí vodního díla Vrané nad Vltavou. Průtok vody v řece Sázavě nemá pro
tento úsek žádný vliv.
Při plavbě po Sázavě je nutno držet se v koridoru původní řeky a dbát instrukcí
popsaných touto zprávou.
Jelikož výška vzdutí hladiny na vodním díle Vrané umí i během dne kolísat způsobem,
jaký může být pro plavbu po Sázavě nevhodný, při výhledovém plánování plavby po Sázavě
je lépe předem kontaktovat Povodí Vltavy s požadavkem na zajištění vhodné hladiny,
úměrné potřebám dotyčné lodi, která na Sázavu pojede.
Největší rozměry lodě, které jsou přípustné pro úspěšnou plavbu, přibližně odpovídají
rozměrům lodi PPS Odra, čili cca do 34 – 35 metrů délky, 7 – 8 metrů šířky a nejvyšším
přípustném ponoru 1,0 metr (všechny parametry je třeba respektovat úměrně popsaným
úskalím).
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PŘÍLOHA
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ VPLUTÍ
/ PŘÍSTAV PODOLÍ, PODOLKA /
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PŘÍSTAV PODOLÍ
Do ochranného přístavu v Podolí je možno vplout. Hloubka je tam 1,5 m. Při vjíždění
do přístavu je nutno vědět toliko, že je tam mnoho pontonů se sportovními plavidly, které
jsou rozmístěny poměrně blízko vjezdu. U protější nábřežní zdi je vody dost, takže se o ní dá
opřít, avšak po vplutí do přístavu zeď vytváří roh. K němu vede od přístavního skluzu podle
zdi cesta, která má šířku asi 4 metry a je částečně zatopená, takže není vidět. Poblíž onoho
rohu je ve vodě uříznutá Larsenova štětovnice. Celkově je toto nebezpečné místo označeno
žlutou kotevní bójkou.
Loď Odra, dlouhá 33,6 m, měla při otáčení v přístavu 1,5 metru místa za zádí a 1 metr
před přídí, čímž je limitována maximální délka plavidla.
Vplutí do přístavu je každopádně vhodné konzultovat se správcem Eduardem
Soukupem (Český yacht klub), protože v přístavu jsou na dně položená různá kalová potrubí
apod., takže je vhodné nechat se na tyto věci upozornit a přesně je konzultovat úměrně
svým potřebám.
Na horní fotografii je vidět
vjezd do ochranného přístavu
v Praze – Podolí. Na úrovni
bílého domečku vzadu na
nábřeží vytváří nábřežní zeď
vystouplý roh. U něho začíná
ve vodě popisovaná zatopená
cesta. Je to takové podbřeží o
šířce asi čtyři metry, které vede
podél zdi až k přístavnímu
skluzu a původním dílenským,
skladovým
a
správním
přístavním budovám. Na Dolní
situační fotografii je vidět, jak
jsou v přístavu uspořádány
pontony v oblasti vjezdu.
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PODOLKA
Podolka je vltavské rameno, nacházející se mezi Podolím a Veslařským ostrovem
poblíž Podolské vodárny. Vody je v něm všude dostatek. Nejmenší hloubka je na jeho
poproudním konci a činí 2,4 metry. Jinak je všude 2,7 – 3,0 metry, výjimečně i 3,3 metry. Loď
svojí velikostí optimálně největší, která tudy pohodlně projede, je opět 6,5 m široká a 33,6 m
dlouhá Odra, čili o délce do 35 metrů. U protiproudního konce Podolky se nachází
železobetonový most na Veslařský ostrov a těsně nad mostem botel Racek. Most překlenuje
vodu jedním obloukovým polem, jenž má vprostřed podjezdnou výšku 5,1 m.
Vplutí do Podolky není zakázáno. Plánujete-li jízdu do Podolky s velkou lodí, je
vhodno upozornit na jeden detail. U jejího poproudního konce, tzn. u konce blíže Podolské
vodárně, poblíž Yacht clubu CERE, bývají někdy rozmístěny bójky jachtařské školy plachtění.
Při nevhodném rozmístění mohou zkomplikovat, ne-li přímo znemožnit průjezd velkého
plavidla do / z Podolky. Tyto bójky náleží zmíněnému Yacht clubu CERE. Doporučím se s nimi
spojit předem a ohlásit se, respektive dohodnout, že tudy budete potřebovat proplout. Je to
jistější, protože i kdybyste jeden den jeli okolo a viděli, že projedete, oni si ty bójky mohou
do druhého dne podle potřeby přesadit a zjistíte, že je vše jinak. Když si nimi dáte vědět, měli
by Vám vyjít vstříc, protože musí, avšak až s nimi budete jednat, je třeba vzít v úvahu, že oni
ty bójky mají umístěny tak, aby nebyly v běžné plavební dráze, takže chcete-li, aby se podle
Vás přizpůsobili, nejednejte povýšeně, ale uctivě, protože „něco navíc“ chcete Vy po nich a
ne oni po Vás. Budete-li skoro až přehnaně slušní, oni budou také slušní a vstřícní a Vás to nic
nestojí. Za sebe mohu jen potvrdit, že kdykoliv jsem s nimi jednal, vždy byli ochotní a milí.

Na následujících fotografiích uvidíte několik situačních fotografií z průjezdu Podolkou směrem
proti proudu.
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KONTAKTY
Okamžité zjištění aktuálního vodního stavu na VD Vrané n. Vlt. můžete provést
prostřednictvím internetu na adrese
www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=VLVE&oid=2 . O zajištění vodní hladiny na
VD Vrané n. Vlt. je třeba žádat v co největším předstihu (kvůli plánování a kooperaci
s podnikem ČEZ, jenž má ve správě vodní elektrárnu na VD Vrané) na dispečinku Povodí
Vltavy, e-mail dispecink@pvl.cz , nejlépe přímo u vedoucího Karla Březiny, e-mail
karel.brezina@pvl.cz , tel. +420 / 724 602 947. V písemném kontaktu je nutno uvést zejména
požadované datum, co nejpřesnější čas (časové období), který bude zapotřebí a přesnou
kótu nejnižší potřebné hladiny. Ověření aktuálního vodního stavu můžete provést na výše
uvedených internetových stránkách.
Pro případ potřeby jsou jakožto lodivodi na řece Sázavě použitelní tři lidé – Filip
Houdek (lodní strojník a kapitán, historický badatel v oblasti historie pražské paroplavby,
autor této zprávy), tel. + 420 / 731 464 614, kontaktní adresa Rembrandtova 4/2185, Praha
10, CZ – 100 00; dále je to kapitán lodi PPS Odra Jaroslav Trojan a pan David Brož z Davle.
Spojení s oběma zařídí na požádání Filip Houdek.
Pro vplutí do ochranného přístavu v Podolí je potřeba za účelem dohodnutí
podrobností, možnosti obratu atd. kontaktovat jeho správce, pana Eduarda Soukupa (Český
yacht klub), tel. +420 / 602 802 863, e-mail fisoukup@volny.cz .
Pro vplutí do vltavského ramene Podolka není třeba se objednávat. U jeho
poproudního konce však bývají rozmístěné bójky patřící Yacht clubu CERE, které mohou
průjezd zkomplikovat. Jejich vhodné rozmístění nebo odstranění lze probrat s vedoucí školy
yachtingu Evou Vrabcovou, tel. +420 / 608 117 515 nebo trenérem Lukášem Dlouhým, tel.
+420 / 603 155 490.
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V této zprávě byly použity některé obrázky a fotografie z knih „Historie pražské paroplavby“
(autor František Vichta, nakladatelství MCU, vydání 1., České Budějovice, 2008) a „Krajem
soutoku Vltavy se Sázavou“ (autor Vojtěch Pavelčík, nakladatelství Mladá fronta, vydání 1.,
Praha, 2009)

VÝČET POUŽITÝCH OBRÁZKŮ, FOTOGRAFIÍ A JEJICH AUTORŮ

ÚVODNÍ STRANA
Jízdní řád Davle Pikovice – z knihy Historie pražské paroplavby
STRANA 1
obrázek – z knihy Historie pražské paroplavby
STRANA 6
černobílá fotografie – z knihy Krajem soutoku Vltavy se Sázavou, foto Josef Dvořák
barevná fotografie – foto Filip Houdek
STRANA 8
načrtnutá mapka – Filip Houdek
STRANA 9
fotografie – foto Filip Houdek
STRANA 11
fotografie – foto David Brož
STRANA 12
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto David Brož
STRANA 13
fotografie – foto Karel Mikšovský
STRANA 14
fotografie – foto David Brož
STRANA 15
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto Filip Houdek
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STRANA 16
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto Filip Houdek
STRANA 17
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto Filip Houdek
fotografie č. 3 – foto Filip Houdek
STRANA 18
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto Zdeněk Pavlík
STRANA 19
fotografie – foto David Brož
STRANA 20
fotografie č. 1 – foto David Brož
fotografie č. 2 – sbírka Filip Houdek
STRANA 21
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – z knihy Historie pražské paroplavby
STRANA 22
fotografie č. 1 – foto Filip Houdek
fotografie č. 2 – foto Filip Houdek
STRANA 23
fotografie – foto Filip Houdek
STRANA 25
fotografie – sbírka Filip Houdek
STRANA 28
fotografie č. 1 – foto Zdeněk Pavlík
fotografie č. 2 – foto Zdeněk Pavlík
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STRANA 29
fotografie – foto Zdeněk Pavlík
STRANA 30
fotografie č. 1 – foto Zdeněk Pavlík
fotografie č. 2 – foto Zdeněk Pavlík
fotografie č. 3 – foto Zdeněk Pavlík
STRANA 31
fotografie č. 1 – foto Zdeněk Pavlík
fotografie č. 2 – foto Zdeněk Pavlík

Všem jmenovaným děkuji za poskytnutí a především pořízení všech dodaných obrazových
materiálů.
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