
Vedoucí vodácké akce Jaroslava Pilná – termín 6. 7. - 13. 7. 2019 

 

6. 7. 2019 - sobota odjezd z vlakového nádraží Jičín v 7.37 hod. s přestupy Nymburk, Praha a 

Cheb. Příjezd do Kynšperka nad Ohří v 15,29 hod. Postupně přistoupilo a autem dojelo do 

cílové stanice 16 vodáků. Překvapením bylo, že jsme se ještě v odpoledních hodinách nalodili 

a museli ujet 15 km po řece do Sokolova, kde jsme v kempu Dronte měli objednaný nocleh. 

Dali jsme to za 3 hodiny a již na 18 hod. jsme rozbalovali stany (tedy jen někteří) neb 

„duchem mladí“ spali pod širákem a ve večerních hodinách si prohlédli historické centrum 

Sokolova. 

    
 

7. 7. 2019 – neděle 

Ráno jsme sbalili saky a paky tj. barely a loďáky a hurá na loď. Bylo polojasno a ochladilo se. 

Zadnice a ruce nás po předešlém dni bolely a někoho i záda po noci ve stanu. Proplouvali 

jsme lesnatým údolím, které tvoří přírodní park Údolí Ohře a Slavkovský les. Celkem na 

pohodu jsme se dostali do Lokte a obeplouvali majestátný hrad, kde se řeka zakrucovala do 

tvaru lokte. Pod hradem jsme zakotvili a šli na oběd. Celkem se ochladilo, takže teplý čaj a 

teplé jídlo přišlo vhod. Odplouvali jsme hledat rezervovaný kemp Dronte. Po pár metrech 

jsme však museli přenést opravovaný jez (štěstí, že jsme byli posíleni, byla to pěkná fuška). 

K našemu údivu nebylo u kempu místo na zaparkování lodí. S barely jsme šplhali do kopce a 

kemp byl bez vody se suchými toi toi. Po diskusi a jednání s majitelem jsme odjeli do 

vodáckého tábořiště Loket na levém břehu. Ujeto 13 km a zdolány dva jezy. V pěkném 

kempu s občerstvením a sociálkami jsme rozbalili stany a vyrazili v17 hod. na prohlídku 

hradu a města. Večer nás moc neukolébala pěkná hra na kytaru ani zpívání, neb se ochladilo 

ještě více. No vybrali jsme si na sjíždění Ohře prý ten nejchladnější týden v červenci.  



                               
 

8. 7. 2019 – pondělí 

Ráno jsme sušili stany a na pohodu vyráželi lesnatým úsekem směr Svatošské skály, zde jsme 

postupně vyzkoušeli nosnost dřevěného mostu (max 5 osob). V restauraci Jan Svatoš jsme si 

dali oběd a kochali se přírodními scenériemi. Do Karlových Varů – ubytovny v loděnici jsme 

dojeli odpoledne po necelých 15 km. Ještě v podvečer jsme si prohlédli lázeňskou kolonádu, 

ochutnali minerální prameny a doplnili zásoby.  

 

    
 

9. 7. 2019 – úterý 

Po noci v ubytovně jsme ráno vyrazili k lanovce na rozhlednu Diana a do motýlího domu. 

Jako správní turisti jsme zdolali i vyhlídku Karla IV. a vyhlídku Jelení skok. Byli jsme rádi, 

že se pohybujeme, protože bylo chladno a honily se tmavé mraky. Oběd jsme si dali u 

Jeleního skoku. Odpoledne na kolonádě jsme vyslechli koncert a užívali lázeňského života. 

 

        



10. 7. 2019 – středa 

Vzhledem k opravdu chladnému počasí jsme upravili plán a zajednali ubytování v lázních 

Kyselka (autokemp Na Špici) již na středu. Na tábořišti Hubertus jsme se jen naobědvali a 

zdolali vyhlášené peřeje. Po cca 14 km škrtání o kameny jsme dojeli do Kyselky. Ubytovali 

jsme se v pěkných chatkách a dali si bohatou večeři v místní restauraci. V podvečerních 

hodinách jsme si prohlédli dřevěný a krytý most v Radošově a šli hledat Mattoniho pramen. 

Velkolepá lázeňská kolonáda v Kyselce je značně zdevastovaná a čeká na „novodobého 

Mattoniho“, který její krásu zase probudí. Načepovali jsme blahodárné prameny Mattoniho či 

Jindřicha a uléhali v posteli. 

 

                  
 

 

11. 7. 2019 – čtvrtek 

Ráno za mírného deště jsme vyráželi dále. Vodáci v nedohlednu, asi věděli, že vody je 

pomálu. My jsme si tento den užili drhnutí po kamenech a slalom mezi šutry. Bylo i 

překlopení a skákání z lodi, abychom se uvolnili. Oběd jsme si dali v restauraci U Mlýna a 

někteří zdolali i nesjízdný jez. Počasí se zlepšilo, nepršelo a i sluníčko vykouklo a bylo 

tepleji. Po cca 25 km jsme dojeli do Okounova u hradu Pernštejn. Po zkouknutí opravdu 

přírodního tábořiště jsme se rozhodli vzhledem k nedostatku vody předat lodě již ve čtvrtek a 

dojet posledních 6 km vlakem do Kláštěrce nad Ohří. Jak jsme se usnesli, tak jsme i provedli.  

V Klášterci nás přivítal levný a pěkný kemp i s 3 chatkami. Měl i zastřešené ohniště a 

dostatek dřeva, tak jsme si hned k večeři opekli buřty.  

 

   
 

12. 7. 2019 – pátek 

Ráno překvapivě bez deště a zataženo. Vyráželi jsme poznávat lázně Evženie a ochutnávat tři 

prameny. Od 12 hod. jsme měli prohlídku zámku s muzeem porcelánu, neb v městě je druhá 

nejstarší porcelánka v českých zemích – dnes pod názvem Thun 1794. Pak jsme si dali 

společný oběd v lázeňském restaurantu Peřeje. Rozloučili jsme se s pěti účastníky, kteří jeli 

domů autem. Odpoledne jsme ještě zkoumali park, náměstí s hodinovou věží, letohrádek 



Sala terrena a kostel Nejsvětější Trojice. Večer opravdu došlo na avizovaný déšť a do rána 

pršelo. Všichni jsme v suchu a spokojeně spali v chatkách. 

 

          
 

13. 7. 2019 - sobota 

Ráno jsme si zabalili věci, dali do taxíku a pěšky se vydali na nádraží (cca 3 km). 

Krušnohorem jsme přes Ústí nad Labem dojeli do Prahy, dále pak do Nymburka a v Jičíně 

jsme byli v 15.30 hod..  

Zopakovali jsme si vodácké umění, trochu se smočili, trochu více drhli lodě. Spali ve stanech 

i chatkách a okusili minerální prameny. Poznali historii západních a severních Čech, takže 

spokojenost. Za rok zase na viděnou a to 4. 7. na Lužnici ??   

 

Poděkování patřilo Jaroslavě Pilné za perfektní přípravu a vedení během celého týdne. 

            

 


