
Ubytování – trasy a body zájmu - Dámská 2019 (Dámy zdraví z Posázaví) 

Řeka Sázava celý tok 225,9 km, dle blogu co se drželi také červené, když to šlo 246 km 

13. 7. sobota Žďár nad Sázavou - autokemp Pilák objednáno přes jejich formulář, chata Renata pro 4 

osoby, potvrzená rezervace na dvě chaty Renata, cena za chatu 700,- koncem června ještě potvrdit 

obě chaty nebo jednu – poslat e-mail 

14. 7. neděle Ledeč nad Sázavou, penzion Stvořidla  tel: 569 722 566 potvrzeno 4 lůžkový pokoj + 1x 

jednolůžkový, cena 333,- osoba/noc, potvrdit koncem června telefonicky i e-mailem.  

15. 7. pondělí Sázava, kemp Cíl, potvrzeno chata  za 300,- a rezervace i za 200,-, potvrdit koncem 

června obě chaty nebo jednu. E-mailem 

U všech ubytování je hospoda, snídaně asi svoje. 

Trasy a body zájmu: 

Sobota 13. 7. odjezd z Prahy Smíchov nebo Hlavní nádr. v 7.51/8:03, R977 Vysočina, nutná rezervace 

pro kola, Havlíčkův Brod nebo Přibyslav.  

Na kole směr Trasa z Přibyslavi, ale vystoupit můžeme už v Havl. Brodě a projet město, Ždírec, 

Jilemník, Česká Bělá, Žižkovo pole, to si Lenka přála. A jsme na červené cesta K.H. Borovského. Do 

kempu Pilák to máme cca 61 km. Od pramene bych ráda jela do restaurace Tisůvka, kde jsme 

s Lenkou spaly v roce 2011 na Dámské. Do kempu je to z Tisůvky 20 km, tak bychom tam mohli dát i 

pozdní oběd nebo brzkou večeři. Po Mokré silnici zpět k Sázavě a pak už do kempu nebo ještě do 

Žďáru.  

Trasa na první den https://mapy.cz/s/3sQZp 

Neděle 14. 7. podle vody nejlépe po červené, pokud to půjde. Body zájmu Žďár – hned od kempu 

pojedeme přes dvouobloukový most, Zámek, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, 

barokní most a jsme v centru. Tvrz, Kaple sv. Barbory, hned vedle je Kočičí kavárna, Kašna pěti 

pramenů, kostel sv. Prokopa, Stará radnice, Olšákovy sochy všude po městě, Chaplin, socha Vysočina, 

ale ta není od Olšáka, je od Jiřího Marka. Kostel Nejsvětější Trojce s přistavěnou sakristií od arch. Jana 

Blažeje Santini-Aichela a přilehlý urnový háj. To už je ale od řeky kousek dál a máme před sebou 

červenou a cca 70 km 

Stále podle vody několik mostů přes Sázavu. Přibyslav, tu už máme projetou, kolem zámku, Morový 

sloup, po červené, cesta K.H. Borovského, snad to půjde. Pod Kateřinou kostel sv. Kateřiny, kamenný 

most. Havlíčkův Brod, asi nebude čas na zámek a centrum města, Židovský hřbitov, náměstí, pomník 

Josefíny Havlíčkové pomník K.H. Borovského v parku Budoucnosti a taky je tu střed Evropy podle 

Cimrmana. Stále po červené Velelice, Klanečná  zvoničky, řeka vidět není. 

Pohled – skanzen Michalův statek. Světlá nad Sázavou  - zámek, středověké podzemí, židovský 

hřbitov, kaple sv. Jana Nepomuckého. Smrčná – přírodní park Melechov a měli bychom dojet po 

červené rovnou do penzionu. Když to nepůjde, musíme jet po silnici. 

I když nepůjde projet celá červená, mělo by to být 70 km 539m stoupání 

https://mapy.cz/s/3sQZp


16. 7. pondělí Ledeč nad Sázavou – hrad, hradní most, kostel sv. Petra a Pavla, nemá nosnou klenbu 

jen dekorativní zhotovili jí místní hrnčíři v 16 století. Pak po silnici Bohumilice Secherov, zřícenina  

hradu Chřenovice po červené Chřenovice, vodní mlýn Budčice, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou zámek, 

kostel Povýšení sv. Kříže, Kolowratská věž – výhled na zámecký areál – možná se na kole projet nedá.  

Chabeřice, tady se od řeky odpojíme skoro až do Kácova  - zámek, pivovar, Tichonice, Chochol a zase 

na červenou. Soběšín, Český Štenberk – hrad, hladomorna. Po zelené Poříčko, Čeřenice, Bělokozly, 

Sedliště kemp. 

64 km, a pokud se podaří jet po červené co nejvíc, tak 1226 m nastoupáno, nejtěžší trasa  

17. 7. úterý zbytek řeky až k soutoku, pokud dovolí počasí a naše síly. po zelené do Sázavy – klášter, 

po cyklo až Chocerady, stále po červené, zřícenina hradu Zlenice, plovárna je tam kiosek, Lštění přes 

most a po cyklo Čerčany, Poříčí nad Sázavou  - kostel sv. Havla, přes most na druhou stranu, 

Městečko, Nespeky, po červené Zbořený Kostelec, Týnec nad Sázavou. po silnici Kamenný Přívoz. Dle 

počasí a sil.  

Varianta hezké počasí a sil ještě hodně: 

Z Kameňáku přes vodu směr Krňany po silnici, Třebsín – vodník s hrnečky, Smetanova vyhlídka na 

žluté. Z Třebsína po modré lesem do Pikovic, jsme zase u Sázavy, přes most a podle vody do Davle. 

Soutok je vidět ze břehu. Nebo z Třebsína sjet do Štěchovic a po silnici na Zbraslav, soutok je vidět ze 

silnice.  

Varianta hnusně a co nejkratší cestou domů: 

do Jílového na vlak, jede možná jen na Kačerov v každém případě nás nemine kopec do Jílového. 

K nádraží je jen jeden, kdyby se pokračovalo bez vlaku, je třeba vyjet ještě několik kopců. 

Pokud bude opravdu hnusně, dá se v Čerčanech sednout na vlak a dojet do Prahy vlakem, já bych asi 

jela přes kopec domů.  

 

 


