TYPY LODÍ
VŠECHNY TYPY LODÍ ZDE UVEDENÝCH MÁME K DISPOZICI, NE VŠECHNY JSOU VŠAK DOSTUPNÉ
NA VŠECH ÚSECÍCH ŘEKY.

INFORMACE O DOSTUPNOSTI NALEZNETE V POPISKU U KAŽDÉ LODI

Sit on top dětský: SX 230
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 1 dítě
• maximální zatížení: 70 kg
• hmotnost: 12 kg
• délka: 230 cm
• šířka: 67 cm
• dětská verze
• Půjčujeme pouze na úsek Sázava – Čerčany - Týnec nad Sázavou – Pikovice.
Sit-on-top SX 230 je fantastickým prvním plavidlem pro nejmenší, kteří se na něm zábavnou formou učí základní
vodácké dovednosti. Je velmi stabilní a snadno ovladatelný. Skvělou zábavu si na něm užijí ti, kteří se na něj
posadí poprvé, ale i zkušenější při sjíždění peřejí.

Sit on top: SX 285
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 1
• max. zatížení: 130 kg
• délka: 285 cm
• šířka: 71 cm
• hmotnost: 22 kg
• Půjčujeme pouze na úsek Sázava - Čerčany – Týnec nad Sázavou – Pikovice.
Sit on top XS 285 vás nadchne vysokou úrovní chování na vodě, ale i bezpečností plavby. Je vybaven systémem
„Carl“ (Cue Anatomicky nastavitelná délka), který poskytuje dobrou podporu lodě s koleny. A ač se to nezdá,
převzal částečně vlastnosti klasického kajaku.

Sit on top: Taiki
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 1
• délka: 345 cm
• šířka: 80 cm
• nosnost: 150 kg
• hmotnost: 22 kg
• V ceně setu je i vesta, kajakové pádlo a barel.
• Doporučujeme na vícedenní výlet od Stvořidel až do Pikovic.
• Tyto lodě je možné si půjčit od Stvořidel až po Pikovice
Taiki je všestranná turistická loď, vhodná pro každý typ prostředí. Tvar trupu nabízí super stabilní platformu.
Místo na sezení je pohodlné, celková hmotnost byla snížena, takže je vhodná pro lehčí jezdce a děti.
Díky prostoru na zádi lodě, lze dobře umístit jeden barel.

Sit on top: Tarka
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 2–3
• délka: 445 cm
• šířka: 85 cm
• nosnost: 210 kg
• hmotnost: 45 kg
• Doporučujeme: na vícedenní výlet od Stvořidel až po Pikovice.
• Tyto lodě je možné si půjčit od Stvořidel až po Pikovice.
Tarka je takřka nepotopitelný tandem se samo vylévacím systémem, který může plout kamkoliv a s totální
jistotou. Stačí jenom sednout a kajakové pádlo ponořit do vody, svede to opravdu každý.

Sit-on-top: Tribal
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 2
• charakter: sportovní, hravá a stabilní, na jednodenní výlety
• příslušenství: kajaková pádla
• použití: vodní stav (Nespeky) min. 45 cm – max. 230 cm
• Půjčujeme pouze na úsek Sázava - Čerčany – Týnec nad Sázavou – Pikovice.
Tribal je stabilní, odolný a díky prostoru praktický. Vhodný pro úplné začátečníky, školy a za vyšší vody i pro
zkušené vodáky. Je konstruovaný pro dva (případně tři) vodáky. Ideální loď na jednodenní plavbu nalehko.

Středová sedačka umožňuje pádlování v jednom, ale stejně tak dobře poslouží k převozu většího dítěte. Pro
uložení bagáže v jednom barelu slouží zadní část plavidla. Upozornění: Počítejte s tím, že je to loď do
slunečného počasí. Budete určitě mokří. Pokud chcete Sit on top na více dní, doporučujeme zapůjčit si sit on
top: Tarka.

Kánoe: Vydra
• výrobce: Maku
• počet osob: 2
• rozměry: 445 x 80 cm
• užitečné zatížení: 300 kg
• váha: 38 kg
• materiál: polyethylen
• charakter: turistická kánoe vhodná i na stojatější vodu
• Půjčujeme od Stvořidel do Pikovic.
Vydra (38 kg) – lehčí turistická kánoe, snadno ovladatelná, vychází z laminátové vydry. Je to
nejoblíbenější typ lodi českých vodáků s dlouhou tradicí a historií. Tato loď má vynikající jízdní vlastnosti.
Sedačky má z dřevěných prkének, které nejsou tak pohodlné, ale vodák sedí v suchu. Loď má na obou koncích
vyvrtané díry průměru 20 mm pro snadné vylévání. Do lodi se vejdou dva barely.

Polyethylénová kánoe nerozbitná: DAG
• výrobce: DAG (Francie)
• počet osob: 2 + 1 (dítě)
• typ: Ardéchois
• rozměry: 460 x 90 cm
• váha: 45 kg
• užitečné zatížení: 280 kg
• charakter: velmi stabilní rodinná kánoe
• Tyto lodě je možné si půjčit od Stvořidel po Pikovice.
Dag (45 kg) široká, těžší, velmi stabilní turistická kánoe vhodná pro začátečníky a rodiče s dětmi. Má pod
každým sedákem vzduchový vak, který zajišťuje nepotopitelnost lodě. Sedátka jsou komfortní, vylisována přímo
z materiálu lodi a jsou její součástí. Výhodou je i popruh pro upevnění barelu, jež je také součástí lodi. Loď už je
vybavena třetí sedačkou (nově uprostřed lodi místo jednoho barelu). Děti sedí po směru jízdy a mohou pádlovat.
K Dagům dáváme pouze jeden barel. Pokud plujete pouze ve dvou, druhý barel si můžete doobjednat. Při plném
obsazení kánoe (tři vodáci – 2 dospělí a 1–2 malé děti) – pouze jeden barel. (Druhý se tam nevejde!!!)
Doporučujeme využít služby převoz batohů na Sázavě.

KÁNOE RIVIERA
• výrobce: RTM Kayaks
• počet osob: 3
• rozměry: 464 x 90 cm
• užitečné zatížení: 295 kg
• váha: 43 kg
• materiál: polyethylen
• charakter: stabilní rodinná kánoe
• Půjčujeme od Stvořidel po Pikovice
Jedná se o velice stabilní loď, která poskytuje větší prostor pro posádku a zavazadla. Pohodlně se na ní usadí 3
dospělí a spousta zavazadel, popř. 2 dospělí, 2 děti a zavazadla. Vylévá se stejným způsobem jako ostatní běžné
kánoe.

Nafukovací 5ti místný raft Denali
• výrobce: ROBfin (česká firma)
• charakter: stabilní člun pro 4–5 osob
• rozměry: 350 x 165 cm
• váha: 36 kg
• Půjčujeme od Stvořidel do Pikovic.
Plynulý náběh a nový styl uspořádání dna dělá tyto rafty rychlé a zároveň dobře ovladatelné. Umístění samo
vylévacího dna zaručuje pohodlný posed a dobré vylévání člunu. Je určen především na běžné vodní terény, ale
je užitečný i na vícedenních výpravách na raftech nebo i na velmi divokou vodu pro zkušené jezdce.
Bezpečnostní úchyty na nohy jezdců, zpevněné dno.
K příslušenství patří i účinná vzduchová pumpa.

Nafukovací 7mi místný raft Denali
• výrobce: ROBfin (česká firma)
• charakter: stabilní člun pro 6–7 osob
• rozměry: 400 x 165 cm
• váha: 36 kg
• Půjčujeme od Stvořidel do Pikovic.

Raft Denali je navržen a vyroben jako rychlý, prostorný a lehký raft určený pro rekreační plavbu na
našich i zahraničních řekách. Pro začátečníky i zkušené posádky, kdy se všichni podílejí na ovládání
člunu. Plynulý náběh a nový styl uspořádání dna dělá tyto rafty rychlé a zároveň dobře ovladatelné. Umístění
samo vylévacího dna zaručuje pohodlný posed a dobré vylévání člunu. Je určen především na běžné vodní
terény, ale je užitečný i na vícedenních výpravách na raftech nebo i na velmi divokou vodu pro zkušené jezdce.
K příslušenství patří i účinná vzduchová pumpa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LODI A VYBAVENÍ VODÁKA
Dětská vesta: Baby
• výrobce: Hiko sport
• Plovací vesta pro nejmenší vodáky.
Je certifikovaná jako záchranná vesta s možností použití i pro neplavce. Spodní popruh pro zajištění proti
propadnutí. Tato plovací vesta je určena pro předškolní děti.

Vesta: BALTIC RENT
• výrobce: Hiko sport
• velikosti: S/M, L/XL, XXL
Vesty typu Baltic Rent, které používáme, se vyznačují jednoduchou konstrukcí a snadnou ma- nipulací.
Rozepínání vpředu a utahovací systém zaručuje pohodlné oblékání i nošení. Má dva boční popruhy a jeden v
pase pro dokonalé upevnění na těle.

Helma: Life
• výrobce: Hiko sport
• Helmy půjčujeme pouze ke kajakům.

Pádlo kánoe: Slalom
• výrobce: Profiplast
• délky: 145 a 155 cm
• hmotnost: 950 g
Pádlo kánoe Slalom při hmotnosti do 1 000 g. Ve spodní části žerdi je vybaveno zesílenou bužírkou pro
komfortnější držení. Žerď je lehká duralová na vrchu zakončena narážecí hlavičkou. List plastový, houževnatý s
přiměřenou velikostí pro dobrý záběr.

Pádlo kajak: Yukon II
• výrobce: Profiplast
• délka: 200 cm
• hmotnost: 1085–1130 g
• úhel lopatek: 90° (otočné pravé i levé)
Kajakové dvoudílné pádlo vhodné pro turistiku. Lopatka termoplast. Duralová žerď s oválným zpevněním.
Lopatky se dají vzájemně natáčet, takže jej může využívat pravák i levák.

Barel
• objem: 50 litrů
• šroubovací uzávěr
• průměr hrdla: 28 cm
• výška barelu: 55 cm
Doporučujeme všechny cenné věci (fotoaparát, mobil, peněženka) umístit do vodotěsného obalu.

ZA VZNIKLÉ ŠKODY NERUČÍME.

