
SJÍŽDĚNÍ OHŘE 2022 
 

Sraz 22.7., pátek - Vodácké tábořiště Dronte Kynšperk  
 

Pobřežní 206, 357 51 Kynšperk nad Ohří 
 

 zajištěna rezervace pro 5 stanů a 4 auta (na Jana Grepla, případně EDUCANOVA z.s.) 

 Honza a Kika příjezd kolem 19. hod., kdo bude na místě dříve -> hlásit se, prosím,  

v kanceláři Dronte - areál firmy asi 70 m po silnici (proti proudu), pro případnou potřebu 

tel. na správce: 778 736 428 

 v kempu je občerstvení, splachovací WC, teplé sprchy, možnost parkování a půjčovna lodí 

 ceník: 100 Kč/osoba/noc, 30 Kč/Rituška/noc, auto 80 Kč/den, stan se neplatí 

 občerstvení 

o pivo Hubertus, Kácov 

o točená malinovka 

o základní alkohol 

o z jídel hotovky (guláš, halušky ad.), pizza, klobásy, párky, tousty, hranolky, 

polévka, smažený a grilovaný hermelín, utopenci, bramborák… 

23.7., sobota 
 

 převzetí lodí (Dronte) 

 začátek Kynšperk nad Ohří, na 23. km 

 denní trasa – 15 km 

 přesun věcí autem – 13 km 

 překážky, zastávky, zajímavosti: 

o Dasnice (27,2 km, pozůstatky jezu, sjízdné) 

o tábořiště Hogan u Šabiny (30,2 km) 

o Šabina (pozůstatky jezu, sjízdné) 

o srub pod splavem Šabina (30,4 km, teplá jídla, točené pivo) 

o restaurace a penzion Stará hospoda (30,5 km, pravý břeh, 300 m od řeky, domácí 

kuchyně, točené Svijany) 

o jez Černý mlýn (32,3 km, sjízdný – šlajsna vlevo, válec nebezpečný) 

o pivovar Permon (37,7 km, navrhuji jít si sem sednout večer ) 

o Krejcarova lávka (37,8 km, zřejmě stále rekonstrukce, přenášení) 

o tábořiště Dronte Sokolov (38 km, výstup levý břeh) 

 tábořiště Dronte Sokolov 

o rezervováno místo na 5 stanů a 4 auta 

o teplá sprcha na žetony (30 Kč) 

o 100 Kč/osoba/noc, 30 Kč/Rituška/noc, auto 80 Kč/den, auto v tábořišti 120 Kč/den, 

stan se neplatí 

o pivo Hubertus, občerstvení 

 Pivovar a Pivotéka PERMON byl založen doslova v garáži rodinného domu už v roce 2006, v době 

kdy byl boom minipivovarů dávno ještě v plenkách. Majitel a studovaný kybernetik Ladislav Sás 

věřil svému snu a lásce k pěnivému moku a neváhal tento sen zrealizovat. Jako sládka si vybral 

svého zetě, který také nebyl z pivovarského prostředí a společnými silami začali dávat 

minipivovarnictví jiný směr. Nová technologie instalovaná v roce 2011 s denním výstavem již 1500 

litrů se usídlila Kapucínském klášteře v Sokolově, kde se také nachází pivovarský výčep s deseti 

druhy čepovaného piva, která můžete ochutnat jak v příjemných interiérech hospůdky, tak na její 

krásné pivní zahrádce. Otevřeno denně. 



24.7., neděle 
 

 začátek tábořiště Dronte Sokolov, na 38. km 

 denní trasa 21,8 km (to dáme!) 

 přesun věcí autem – 19 km 

 překážky, zastávky, zajímavosti: 

o přítok řeky Svatavy (38,2 km, z levé strany) 

o jez Královské Poříčí (40,5 km, nesjízdný, přenášení lepší vpravo) 

o tábořiště Královské Poříčí (42 km, levý břeh) 

o pozor kameny (47,4 km, sjízdné středem, příp. přenášení vpravo) 

o hrad Loket (48,9 km, levý břeh, 200 m od břehu) – spíše vynecháme, vrátíme se 

v rámci „suché části“ 

o Horní jez (49,4 km, nesjízdný, přenášení vpravo) 

o Dolní jez (50 km, sjízdný vpravo – retardér s kartáči) 

o vodácké tábořiště Loket (51,3 km, výstup levý břeh) 

 původně v plánu, ale dvojnásobné ceny, velmi špatné recenze, na čepu 

Gambrinus 

o Svatošské skály (56,4 km, 100 m od břehu), na pravém břehu Restaurace Jan Svatoš  

o Kemp Liapor (59,8 km)  

 kemp na fotbalovém hřišti, dle recenzí ale nejlepší na Ohři, milí majitelé, 

pivo jako křen a jídlo z grilu 

 70 Kč/osoba/noc, stan 70 Kč/noc, parkování 70 Kč/auto/den, sprcha 20 Kč/3 

minuty 

 volné místo zajištěno  

25.7. pondělí 
 

 začátek kemp Liapor, na 59,8 km 

 denní trasa 11,5 km (oddechovka) 

 přesun věcí autem – 10 km 

 překážky, zastávky, zajímavosti: 

o Kamenný práh (60,1 km, lehké peřeje) 

o zámek Doubí (60,3 km, pravý břeh, 100 m od řeky) 

o ostrov Tuhnice (62,2 km, objet vlevo) 

o jez Tuhnice (62,6 km, sjízdný, šlajsna vlevo) 

o nouzové tábořiště Karlovy Vary (63,1 km, levý břeh) 

o přítok řeky Rolavy (63,5 km, z levé strany) 

o Chilli chilli bar and grill (63,5 km, 200 m od soutoku, oběd) 

o Hospůdka Ohře (65,1 km, pravý břeh) 

o jez U Solivárny, Karlovy Vary (65,4 km, sjízdný, sjíždět jedině levou šikmou částí 

po prohlédnutí,  za vyšší vody může být válec i pod levou šikmou částí, přenášení 

lépe vpravo) 

o přítok řeky Teplá (65,6 km, z pravé strany) 

o kameny (65,7 km, sjíždět při pravé straně) 

o jez (67,3 km, sjízdný, pokud bude více vody, pozor, tvoří se válec, případné 

přenášení vpravo) 

o restaurace Pod Mostem (67,6 km, levý břeh) 

o tábořiště Hubertus (71,3 km, levý břeh) 

 90 Kč/osoba/noc, za psy se neplatí 



 tábořiště je dostupné pouze lodí/pěšky, zákaz vjezdu motorových 

vozidel (auto nechat na silnici č. 222 směr Kyselka naproti tábořiště,  

pro převoz věcí použít přívoz pramicí) 

 tábořiště je prostorné, rezervace nepřijímají, zatím se prý všichni vlezli 

 tábořiště je vybaveno užitkovou vodou a kadibudkami, pro doplnění pitné 

vody možno vyrazit ke studánce cca 800 metrů proti proudu řeky nebo si 

koupit petku v kiosku  

 kiosek – dobroty z grilu (marinované krkovice, hermelíny, tofu, klobásy 

z místního řeznictví), z hotovek huberťácká zelňačka, domácí halušky 

s uzeným, palačinky na sladko i slano, knedlíky s borůvkami, na čepu 

malinovka, světlé výčepní pivo i pivní speciály, birelly, nabídka rumů 

26.7., úterý 
 

 začátek kemp Hubertus, na 71,3 km 

 denní trasa 18 km 

 přesun věcí autem – 16 km 

 překážky, zastávky, zajímavosti: 

o cvičná peřej Hubertus (71,4 km, průjezd jazyky rovně bez potíží, pozor na zavěšené 

slalomové branky) 

o hospůdka a tábořiště Dubina (77,3 km, pravý břeh) 

o Skalky skřítků (77,4 km, pravý břeh, 700 m od břehu, skalní útvary v Doupovských 

horách) 

o jez Dubina (77,9 km, sjízdný, sjíždět v levé části, přenášení vlevo, pod jezem jsou 

kameny) 

o Mattoniho vila (79,5 km, pravý břeh, v dezolátním stavu) 

o bývalé lázně Kyselka (79,7 km, pravý břeh, komplex bývalých městských lázní, 

většina budov v dezolátním stavu) 

o peřej za Kyselkou (80,2 km, peřej v zatáčce, za větší vody jsou možné vlny) 

o nízký sjízdný stupeň (81,2 km, jet vlevo) 

o vodácké tábořiště Na Špici (81,3 km, pravý břeh) 

o jez Radošov (82,6 km, nesjízdný, přenášení vlevo) 

o vodácké tábořiště Velichov (85,6 km, pravý břeh) 

o Velíchovská peřej (85,8 km, délka 200 m, za větší vody jsou možné vlny) 

o Hospoda U Lípy (85,8 km, pravý břeh) 

o přítok řeky Bystřice (86,7 km, z levé strany) 

o Hospůdka U Vody (88,8 km, levý břeh) 

o Vodácké tábořiště Vojkovice (89,3 km, levý břeh) 

 115 Kč/osoba/noc, auto 50 Kč/den, místní poplatek 10 Kč/den, Rituška a stan 

se neplatí, berou karty, sprcha 50 Kč/5 minut, v ceně ubytování dříví na oheň 

 občerstvení – vodácká klasika, do půl km několik hospůdek v obci 

 volné místo bude  

27.7., středa 
 

 začátek tábořiště Vojkovice, na 89,3 km 

 denní trasa 11,8 km 

 přesun věcí autem – 18 km 

 překážky, zastávky, zajímavosti: 

o jez Jakubov (90,5 km, veden jako nesjízdný, dalo by se sjet propustí uprostřed,  

po prohlédnutí, přenášení vpravo, pozor – nad jezem se hůře zastavuje) 



o hospoda Ve Mlýně (90,5 km, pravý břeh) 

o hrad Hauenštejn (92,5 km, levý břeh, 2 km od břehu) 

o zřícenina hradu Himlštejn (94,4 km, levý břeh, 1,1 km od břehu) 

o čedičová žíla Boč (96,2 km, levý břeh, nejhezčí pohled na skály je z pravého břehu 

řeky) 

o nízký sjízdný stupeň (97,4 km, pozor ostré kameny, lépe sjíždět při pravé straně, 

případné přenášení vpravo) 

o Perštejnské skály (100,7 km, levý břeh, horolezecká lokalita) 

o tábořiště U Včelky Perštejn (101,1 km, konec, odevzdání lodí, další úsek je 

pomalejší, pod Perštejnem začínají dlouhé olejnaté úseky) 

o možno ubytovat se v tábořišti U Včelky (menší kemp, 120 Kč/osoba, Svijanský Máz 

a Plzeň na čepu, vodácké občerstvení / vrátit se do nejlepšího kempu / jet úplně 

jinam 

28.7., čtvrtek 

Loket – spíše turistický den 
 

 hrad Loket, pejsci povoleni 

 „Loketské vyhlídky“ – cca kilometrová lesní stezka se třemi vyhlídkovými místy 

 cesta Slavkovským lesem na Svatošské skály (zkamenělá svatba) + Jeskynní vyhlídku 

o začátek na rozcestí Goethův pomník nad železničním tunelem v Lokti 

o po modré, po proudu řeky, kolem vodáckého tábořiště 

o na skále u Lokte jsou dva obrovské, státem chráněné břečťany 

o u cínové štoly odbočit doleva po zelené do kopce k samotě Wildenava 

o u samoty značená cesta pokračuje doleva, kolem smírčího kříže - my ale budeme 

pokračovat rovně, cca 200 metrů, pak odbočíme doprava na pěšinu, která stoupá 

prudce vzhůru 

o vystoupáme pod hřeben, pěšina chvilku klesá, chvilku stoupá 

o po pravé straně bude vrásčitý, velký kámen, kolem kterého projdeme  

na vyšlapanou cestičku, která nás dovede, asi po 100 metrech, ke skále s řetízky 

 Jeskynní vyhlídka (nádherné vyhlídky na tok Ohře) 

 je možné pokračovat – zpět na značenou cestu a dojít ke Svatošským 

skalám (zde i restaurace) 

 zpět do Lokte pak druhou cestou, „spodní“, podél Ohře 

 celkem cca 13-14 km 

 Kikina, Rita a kdo už nebude mít sil, pokračuje od skal do nejbližší 

vesnice Doubí (necelé 3 km) – zde posečkání na odvoz  

29.7., pátek 

Karlovy Vary 
 

 Mlýnská kolonáda 

 Tržní kolonáda 

 Vřídelní kolonáda 

 Sadová kolonáda 

 muzeum Becherovky (pro zájemce) 

 zahrádka kavárny hotelu Pupp – láhev sektu na Kikinu, přípitek (3…cítka ) 

 Rozhledna Diana 

 restaurace Becherplatz + Pivovar Karel IV. … a další karlovarská lákadla  



30.7., sobota 

Národní přírodní rezervace SOOS (český Yellowstone, naučná stezka, rašeliniště, řada 

minerálních pramenů) + úzkorozchodná dráha Kateřina (100 Kč vstupné SOOS + 100 Kč 

vláček) 

+ Františkovy Lázně 

odjezd domů  

 

Změny programu jsou možné! Ba naopak, další tipy na výlety vřele vítány!   

 

Tak „AHÓJ“ příští pátek! 


