VODNÍ STAV

AKTUÁLNÍ VODNÍ STAV

Stavy vody pro splutí trasy Týnec nad Sázavou – Pikovice
Minimální stav vody pro kánoe a sit on topy

45 cm

Minimální stav vody pro rafty

65 cm

Nízký stav vody pro kánoe a sit on topy

45 – 64 cm

Nízký stav vody pro rafty

65 – 80 cm

Optimální stav vody pro kánoe

65 – 110 cm

Optimální stav vody pro rafty a sit on topy

80 – 230 cm
150 cm a více

Vysoký stav vody pro kánoe

230 cm

Povodňový stav

Stavy vody pro splutí trasy Stvořidla – Týnec nad Sázavou
Minimální stav vody pro všechna plavidla

35 cm

Optimální vodní stav pro všechny plavidla

50 – 110 cm

Povodňový stav

od 1. povodňového stavu na nejbližším vodočtu

Aktuální vodní stav se řídí vodočtem v Nespekách na serveru Povodí Vltavy.
Určující je měření v 7 hodin daného dne. Stav vody můžete sledovat na pvl.cz nebo na hydro.
chmi.cz.

Co si představit pod pojmy:
Minimální vodní stav – pod jezy a tam kde jsou náhony očekávejte přenášení, velké množství
kamenů a jezy budou z většiny suché čili nesjízdné. Pokud i přes naše doporučení nesjíždět
vyplujete – nevztahuje se v případě Vaší nespokojenosti na tento případ možnost reklamace.
Nízký vodní stav – místy (pod jezy a tam kde jsou náhony) očekávejte přenášení a jezy budou
z většiny suché čili nesjízdné. Výlet si příliš neužijete. Doporučujeme obout pevnou obuv.
Pokud i přes naše doporučení některé úseky nesjíždět vyplujete – nevztahuje se v případě Vaší
nespokojenosti na tento případ možnost reklamace.
Optimální vodní stav – veškeré úseky krásně sjízdné. Stav jezů odpovídá informacím, jak je
splout, dle pokynů a rad v našich mapách. Vodácký výlet si opravdu užijete. Doporučujeme.
Vysoký stav vody pro kánoe – platí pouze na úseku Týnec–Pikovice, jelikož je peřejnatý
a s mnoha jezy. Otevřené kánoe se zde při takovéto vodě již hodně zalévají. Hrozí převrhnutí.
Otevřené kánoe nepůjčujeme. Voda je ideální na plavbu na raftech či sit on topech.
Povodňový stav – žádné lodě ani rafty z důvodu Vaší bezpečnosti nepůjčujeme!!!! Pokud jste
na vodě, všechna plavidla z řeky stahujeme.

