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N e nadarmo se středním
Čechám říká srdce
země. Největší turistic-

ká oblast České republiky nabízí
nespočet památek, zajímavostí
a unikátních přírodních lokalit.
Místa jako Kokořínsko, Ral-

sko, Brdy, okolí Berounky či Sá-
zavy nebo část Českého ráje už
téměř sto let lákají trampy, vand-
ráky, ale i normální turisty milu-
jící spaní „pod širákem“.
Od letošního března je navíc

jasno, že táboření v lese, pokud
u toho neplápolá oheň, není ne-
legální.
Fenomén trampování je s prs-

tencem kolem Prahy spjatý od
20. let minulého století a přežil
dosud. Už roku 1918 vznikla u
Štěchovic trampská osada Ztra-
cená naděje. Mnoho těchto pů-
vodních osad se postupem času
změnilo na oficiální kempy.

Uklizeno lépe než v pokoji
Přesto je v kraji stále několik pů-
vodních tábořišť, kam by se ne-

styděli jet ani Foglarovi „hoši od
Bobří řeky“. Některá jsou zná-
mější, jiná méně. Ta nejroman-
tičtější místa si však trampové
nebo „vandráci“, jak si také říka-
jí, schovávají pro sebe. Trampo-
vé se o ně starají lépe než o vlast-
ní pokoj.
„Jsou dobře ukrytá v lesích a

nikdo nikdy neřekne kde. Jediná
možnost je si je buď vychodit v
terénu, nebo tě tam zavede ka-
marád tramp,“ říká Jakub Turek

ze specializovaného serveru Ho-
rydoly.cz. Expert na pobyt ve vol-
né přírodě Jakub Turek MF
DNES přesto dal několik tipů,
kde přespat „pod širákem jako
ve foglarovce“. Kdo je ovšem
bude chtít navštívit, bude semu-
set obrnit trpělivostí.

Míst je dost, stačí hledat
„V pískovcových skalách na Ko-
kořínsku se táboří pod velkými
skalními převisy. V nevojenské
části Brd na Hřebenech je něko-
lik plácků. Vodácké tábořiště je
na břehu Sázavy pod zříceninou
hradu Zbořený Kostelec v lese,“
prozradil Turek několik neofici-
álních kempů.
Krásné je také tábořiště Alka-

zar v bývalém vápencovém
lomu na levém břehu Berounky
mezi Srbskem a Berounem.
Šéf serveruHorydoly.cz dopo-

ručuje i bývalé skautské tábořiš-
tě v Ralsku u potoka Zábrdka
pod ruinami Pytlíkovského mlý-
na. Pavel Eichler

FAKTA

Kde přespat u vody
Autokempy a oficiální tábořiště
nabízejí ubytovaným jistý komfort.
Valná většina z nich má sprchy,
restauraci, občerstvení, vyhrazená
ohniště. Ve středních Čechách jsou
jich nejen kolem Vltavy, Sázavy a
Berounky desítky. MF DNES vybírá
některé z nich.

Tábořiště U Padyho je u Sázavy v
Choceradech. Občerstvení nabízí
limonádu, pivo a párek v rohlíku.

Tábořiště U Potůčků je vodácký
kemp uprostřed krásné přírody na
levém břehu řeky Berounky.

Tábořiště mezi mosty se nachází
v městečku Roztoky u Rakovníka.
Jeho poloha výhodná pro vodáky,
kteří zde mohou nocovat.

Tábořiště Roviště je příjemný kemp
v Krásné Hoře nad Vltavou , který
využívají především rodiny.

Autokemp Ostrov je vybudován na
ostrově uprostřed řeky Berounky v
blízkosti hradu Karlštejn.

Kemp Jesenice leží v mírném svahu
v části města Jesenice u Rakovníka.
Je oázou klidu pro rodiny s dětmi.

Peklo kemp Branžež je v Českém
ráji u Komárovského rybníka.
Zdroj: České-kempy.cz

Ve středočeských lesích je mnoho míst, kam každý víkend vyrážejí
trampové. Jejich tábořiště jsou ukrytá v lese, vědí o nich jen zasvěcení.
MF DNES vám několik těchto neoficiálních kempů prozradí.

FAKTA

Vodácký servis
Ve středních Čechách lze sjet řeky
Berounku, Vltavu a Sázavu. V kraji
je několik půjčoven, kde půjčí loď,
pádla, barely na věci.
Za dvoumístnou kánoi si většinou
účtují přes tisíc korun na týden.

Než vyrazíte na vodu, podívejte se
na internet, zda je řeka splavná.
Kdyby v ní bylo moc vody, je
nebezpečná. Především
rekreačním vodákům hrozí,
že je strhne proud.
Doporučejeme například stránky
Raft.cz nebo Horydoly.cz.

Začátečníci by měli vyrazit na prvně
jmenovaný tok, tedy Berounku,
kterou lze z Chrástu u Plzně do
Prahy sjet za pět dní. Pohodlně, bez
zbytečného honění a s přespáním
v několika pěkných kempech.
Bohužel platí: je-li parné léto,
v Berounce chybí voda. Za dobrých
podmínek je ale sjetí této řeky
zážitek.

Sázava se většinou jezdí z Ledče
do Pikovic, výjimečně jen do Týnce
nad Sázavou. Rekreačním tempem
cesta trvá asi týden.
V Týnci je obří půjčovna, která
disponuje čtyřmi stovkami lodí. Za
pěkného počasí se pravidelně stává,
že vydají na řeku všechny kusy.
V takovém případě na romantický
výlet zapomeňte, spíš budete mít
pocit, že jste se ocitli na vodácké
matějské pouti.

Vltava ve Středočeském kraji už
není vodáckým rájem jako v jižních
Čechách. V kánoi ale lze vyrazit na
Orlickou nebo Slapskou přehradu.

Pod Zbořeným Kostelcem je
tábořiště. Foto: archiv

Střední Čechy jsou
jako stvořené pro
spaní „pod širákem“

STROPNÍ SYSTÉM BETONOVÉ NÁDRŽE
Strop + schodiště + balkon jímky + žumpy + nádrže na vodu

špičková kvalita pro Váš rodinný dům – bytový dům
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volejte
zdarma:

800 888 728www.stroprychle.cz

odborná dodávka: návrh + výroba + montáž www.dwpl.cz

Kontakt: Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem
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