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Jízda párou Historická lokomotiva táhla vlak, jímž lidé
cestovali z Plzně do Horažďovic na Den řemesel.

Foto: Hana Engelthalerová

PLZEŇSKÝ KRAJ Zkušení vodáci i
majitelé půjčoven lodí doporuču-
jí, aby si nadšení objevitelé Be-
rounky nejdříve uvědomili, že se
nechystají na vodu sami, ale že
řeka o letních prázdninách spíše
připomíná přecpanou dálnici.

„Neustále se mě lidé ptají, kdy
je nejlepší si loď rezervovat. Po-
každé jim odpovídám: co nej-
dřív,“ říká Pavel Sikyta, který v
Plzni provozuje jednu z největ-
ších půjčoven lodí. Na tento ví-
kend má v zásobě ještě pět vol-
ných kánoí, ale v dalších týdnech
už u něj volnou dvojmístnou loď
seženete jen s obtížemi.

„Mohu ale doporučit mořský
kajak, za jehož půjčení sice zapla-
títe dvojnásobek než u klasické
kánoe, ale snadno s ním objevíte
netradiční místa na Berounce
nebo zátoky na Hracholuskách,“
nabízí Sikyta.

Většinou obsazené jsou i lodě
v ostatních velkých plzeňských
půjčovnách. „Loď byste si měli
zamluvit alespoň měsíc do-
předu,“ říká Jan Dokoupil, který
vlastní půjčovnu v Plzni-Újezdě.
Rodiny s dětmi si u něj často půj-
čují i rafty.

Půjčovna Petra Slavíka nabízí
na tento víkend jen několik lodí.
„Srpen už máme volnější,“ na-
značuje Slavík termín, kdy by
mohli vodáci s půjčením lodě
uspět.

Kromě lodě potřebujete po-
chopitelně pádlo do ruky a vodo-
těsný barel na převoz věcí, aby se
nenamočily, v případě, že se pře-
vrhnete. Při současném stavu
vody v Berounce se snad nikdo z
vodáků utopit nemůže, ale pro
začátečníky a méně zdatné plav-

ce se bude určitě hodit i vesta.
Mezi nezbytné příslušenství, kte-
ré byste si měli u svého „loďaře“
vyžádat, patří i houba na vysává-
ní vody z lodi a lano s karabinou.

Půjčení plastové kánoe s nut-
ným vybavením na tři dny a od-
vozem lodě do Dolan stojí přes
500 korun na jednoho vodáka.
Navíc nesmíte zapomenout na
vratnou zálohu, kterou garantuje-
te vrácení lodi. Jednoznačně nej-
nižší zálohu vyžaduje plzeňská
půjčovna Petra Slavíka. Zaplatíte
až o dva tisíce méně než jinde.

Vzhledem k dlouhodobě su-
chému počasí je stav vody na Be-
rounce místy kritický, v Liblíně
dosahuje řeka jen osmadvacet
centimetrů. Na liblínském jezu
proto dno lodi drhne o kameny,
stejně jako na mělkém úseku
před Skryjemi. I navzdory nízké-
mu stavu vody jsou však všechny
obvyklé vodácké jezy na Beroun-
ce zatím sjízdné.

„Vody je málo, stejně jako
loni. Čekáme na déšť jako na smi-
lování, ale řeka je stále sjízdná,“
tvrdí Jan Dokoupil.

Meteorologové výraznější déšť
v příštích dnech nepředpovídají,
a tak voda zřejmě ještě klesne.
„Řeka byla bez problémů sjízd-

ná, jen za jezy se tvořily mělčiny,
kde jsme museli loď přetáh-
nout,“ informuje Kateřina Maš-
ková, která Berounku sjela minu-
lý týden.

Na Berounce se v posledních
letech rozrostly rostliny čistící
vodu. Díky nim se na některých
úsecích můžete bez obav vykou-
pat. Průzračnější voda je napří-
klad na zhruba dvoukilometrové
hlubší části řeky před Podkrašov-
ským mlýnem. Vykoupat se mů-
žete i v Liblíně nebo ve Skryjích.

„Čistota vody se začala za Liblí-
nem zlepšovat a dalo se bez pro-
blémů koupat,“ potvrzuje Kateři-
na Mašková.

Vedle samotné vody se zlepšu-
je i čistota kempů. Ty větší se po-
stupně začleňují do civilizace.
Už se nemusíte bát podivných zá-
chodků, věčně studených sprch
nebo špinavých umyvadel. Navíc
vám nově přibudou starosti, jaké
jídlo si vybrat z bohatšího jídel-
níčku vodáckých hospod. Klasic-
kou klobásu doplnilo i několik
klasických hospodských jídel. Při-
tom ceny za kempy a jídlo se ni-
jak dramaticky nemění. Napří-
klad na Kobylce u Liblína zaplatí-
te za jednu noc ve stanu sto ko-
run. U Mloka blízko Tříman vás
přenocování vyjde jen na šede-
sát korun. Čeká vás tu i poměrně
nová a dobře zásobená restaura-
ce jen několik kroků od vody.

„Určitě moc fajn hospoda je u
jezu v Nadrybech. Byla jsem spo-
kojená i s kempem na Kobylce, i
když tam bylo poměrně dost lidí.
Příjemné je, že na Kobylce zrušili
noční klid,“ říká s úsměvem Kate-
řina Mašková.

Jan Novotný

LIBLÍN (jn) Tady s obvyklým pozdra-
vem „Dobrý den“ neuspějete. Jste
na Berounce. Řece zaslíbené všem
vodákům z regionu. Tady se zdraví
jedině Ahoj! Když to popletete, té-
měř jistě narazíte na zamračené po-
hledy raftařů, kanoistů nebo vora-
řů.

Posádka MF DNES se také něko-
likrát zapomněla a ze zkušenosti
vám radíme dobře: na řece se držte
zavedených pravidel. Znalost říč-
ních zákonů se s místním slovní-
kem prolíná hned v několika přípa-

dech. Vodácký slang není příliš slo-
žitý, proto byste měli alespoň něko-
lik základních slovíček znát a před
cestou pilně trénovat.

Ne příliš odborný termín, který
ale na Berounce využijete asi nej-
častěji, zní mnohoznačně: „volej“.
Odkazuje ke stojaté vodě, která se
často podobá více rybníku či jeze-
ru než plynoucímu toku. Berounka
je totiž „líná“ řeka. Její spád za Plz-
ní činí ještě přijatelných 2,1 promi-
le, od Liblína už jen 0,7 promile.
Výškový rozdíl mezi Plzní a Rozto-

ky u Křivoklátu je pouze 60 metrů a
plavbu ještě zpomaluje 17 jezů. Bě-
hem nekonečného pádlování tak
budete „volej“ jistě s chutí proklí-
nat.

Pohoda na líné řece
Pokud cestujete na vodě s parťá-
kem v klasické kánoi, určitě byste
si měli rozdělit role. Háček pádluje
vpředu a zadák neboli kormidelník
řídí loď zezadu. Zadák nemívá na
Berounce příliš obtížnou práci.
Místní jezy nepatří ve srovnání s

ostatními českými řekami mezi ob-
tížné. Kromě zvíkoveckého jezu,
který se nesplouvá, se můžou slab-
ší povahy na Horní Berounce roz-
třást jen při sjíždění jezu u přítoku
Zbirožského potoka. Při vysoké hla-
dině vody bývá nebezpečný kvůli
zrádným kamenům na pravé stra-
ně, kudy se nejčastěji překonává.
Jakmile voda klesne, cesta takzva-
ným jazykem mezi kameny je jed-
nodušší, ale vodáci se těžce vyrov-
návají s protiproudy na „vracáku“
jen několik záběrů za jezem v úzké

ostré zatáčce. Běžně se tu za den
cvakne, udělá neboli vyklopí řada
vodáků.

Na rozdíl od kormidelníka se há-
ček na Berounce obvykle pořádně
zapotí. Musí totiž rozpohybovat
stojatý „volej“. Přesto místo háčka
obsazuje většinou vodák-začáteč-
ník a na kormidlo se odvažuje na-
sednout jen protřelý mazák.

Základní lekci vodáckého slovní-
ku máte za sebou. Teď už jen správ-
ně pozdravit projíždějící plavidla a
můžete směle svištět po proudu.

Obrněná síla Připomínka letošního
ročníku Dne pozemního vojska. Bahna

nedaleko Strašic na Rokycansku.
Foto: Lukáš Wilhelm

Chci na vodu. Co potřebuju? Kolik mě to bude stát? Kde je nejlepší přenocovat a
kde si dát dobré vodácké menu? Pokud se chystáte v létě popadnout veslo,
vyrazit v kraji na řeku a trápí vás tyto otázky, MF DNES už na ně zná odpovědi.
Projela za vás oblíbený úsek Berounky z Dolan do Skryjí.

FAKTA

Užitečné informace

Ceny půjčovného v Plzni
kánoe/barel/pádlo/vratná záloha
Dokoupil 120/20/15/2 500 Kč
Slavík 120/25/20/1 000 Kč
Sikyta 120/20/15/3 000 Kč
Fremr-Vopat 120/10/20/2 500 Kč
Hajšman 120/30/30/2 500 Kč

Kempy na Horní Berounce
U Dolanského mostu
pravý břeh
124, 7. říční kilometr
Nadryby, Valentovský mlýn
levý břeh
119. říční kilometr
Nadryby. U přívozu
levý břeh
118. říční kilometr
Liblín, Kobylka
pravý břeh
103, 5. říční kilometr
Rybárna Rakolusky
levý břeh
97, 8. říční kilometr
Třímany, U Mloka
pravý břeh
90, 5. říční kilometr
Hlince, U Potůčků
levý břeh
89, 3. říční kilometr
Zvíkovec, U Varských
levý břeh
81, 7. říční kilometr
Zvíkovec, U Nejdeckých
levý břeh
80. říční kilometr
Skryje, Ahoj
pravý břeh
75, 7. říční kilometr

Jezy na Berounce (Dolany-Skryje)

Spálený mlýn
sjízdný úplně vpravo
Valentovský mlýn
sjízdný vpravo
Darovanský jez
doporučuje se přenést lodě vlevo
Kaceřovský mlýn
sjízdný vlevo
Žikovský mlýn
lodě lze přenést vlevo
Libštejn
sjízdný vlevo
Liblínský mlýn
sjízdný uprostřed
Podkrašovský mlýn
sjízdný vpravo
Lejskův mlýn
sjízdný propustí vpravo
Zvíkovecký jez
nesjízdný, lodě lze přenést vlevo
Kočkův mlýn
sjízdný vpravo
jez u ústí Zbirožského potoka
náročný sjezd vpravo, lodě lze
přenést vpravo

Stav vody a průtok na Berounce
údaje k 13. červenci
Bílá Hora
97 cm pokles 6, 5 m3/s
Liblín
28 cm pokles 8, 7 m3/s
Zbečno
124 cm setrvalý 12, 2 m3/s
Beroun
76 cm pokles 8, 7 m3/s

To se bude hodit Letečtí záchranáři
cvičili na přehradě Hracholusky.
Foto: Lukáš Wilhelm

Fanda piva V Dýšině na Plzeňsku se uskutečnil
druhý ročník Pivních slavností. Foto: Kateřina Dvořáková

„Neustále se mě lidé
ptají, kdy je nejlepší si
loď rezervovat. Pokaždé
jim odpovídám: co
nejdřív.“

Pavel Sikyta
majitel půjčovny lodí

Vaším objektivem Snímky, které jste pořídili v Plzeňském kraji a umístili je na server rajče.net

Příznivý trend V posledních letech se v Berounce zlepšuje kvalita
vody, na březích pak úroveň kempů. Foto: Archiv MF DNES

Odrazit od břehu!
Vodní putování
krajem startuje

Na Berounku jedině s vodáckým slovníkem


