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9. ORLICKÁ P¤EHRADA – KRÁLOVSKÁ PLOCHA âESKÉHO
BRUSLENÍ

Patfiíte-li mezi nad‰ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá

jednotvárn˘, vydejte se na nejvût‰í, nejkrásnûj‰í a nejspolehlivûji zamr-

zající vodní plochu v âeské republice. Je to vskutku úchvatná oblast, kde

se nabaÏí i ten nejzdatnûj‰í bruslafi. KaÀon Vltavy stojí i po vybudování

pfiehrady a ãásteãném zatopení za dÛkladnou prohlídku, takÏe tentokrát

doporuãujeme okruh. (O tom, co si mÛÏeme pfiedstavit pod ledem mezi

T˘nem a ·tûchovicemi, pí‰e Jan âáka v knize Zmizelá Vltava, Praha

1996). Za tuhé zimy, kdyÏ b˘vá pfiehrada sjízdná v rozsahu celého svého

vzdutí, není problém urazit 200 km, a to bez jediného pfiezouvání bruslí

nebo sestoupení z ledu. Aã celá plocha nezamrzá kaÏdou zimu, od roku

1993 se kaÏd˘ rok bruslilo alespoÀ na ãásti Orlické pfiehrady.

Obrovská rozloha i krása pfiehrady si vybírají daÀ, kterou je u nezku-

‰en˘ch bruslafiÛ silná nervozita z pocitu, Ïe se pohybují na sedmicenti-

metrové vrstvû ledu, pod nímÏ je aÏ 70 m vody, zbytky vesnic a lesÛ. Hla-

dina pfiehrady neustále kolísá, ledové kry se lámou o bfiehy a nad

kaÀonem duní rány pfiipomínající rachot odlamujících se ledovcÛ padají-

cích do mofie. Tu a tam s ostr˘m zvukem zasvi‰tí trhlina napfiíã ledovou

plochou. Pokud si zvyknete na tyto pfiírodní jevy a postupujete obezfiet-

nû, uÏijete si mnoh˘ch krásn˘ch a bezpeãn˘ch v˘letÛ.

Pfiístup k ledu je vût‰inou nesnadn˘, na vût‰inû míst hladinu obklopu-

jí strmé bfiehy. Dostupnost oblasti je také celkem obtíÏná. V blízkosti

Orlické pfiehrady vedou dvû lokální Ïelezniãní tratû, jedna z Písku do

Tábora pfietínající Vltavu 7 km nad Zvíkovem, druhá se pfiibliÏuje

k Otavû ve VráÏi u Písku. Obû tratû nejsou pfiíli‰ pouÏitelné, pokud

nebydlíte v Tábofie, Písku ãi Pfiíbrami. Autobus poskytuje rychlé spojení

z Prahy, ale jezdí jen dva spoje za den. Ranní autobus vyjíÏdí kolem osmé

hodiny z Prahy a za devadesát minut mÛÏete vystupovat u zámku Orlík,

pfiípadnû aÏ ve Zvíkovském Podhradí. Nejlépe nám zatím vychází kom-

binace ranního autobusu z Prahy a návrat podle ledu vlakem z âervené

nad Vltavou ãi VráÏe u Písku. Autem se k pfiehradû dostanete sice pomûr-

nû snadno a rychle, ale není zde mnoho vhodn˘ch míst k zaparkování

nedaleko pfiístupu k ledu. PouÏít lze v zimû prázdná parkovi‰tû u zámku

Orlík a hradu Zvíkova nebo na krajích mostÛ pfies Otavu a Vltavu u Zví-

kovského Podhradí.
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Pro pfiístup na led doporuãujeme dvû místa, která jsou zamrzlá kaÏdou

zimu spolehlivû: autem ze silnice ã. 121 po polní cestû do ·tûdronína na

ãtvrtém kilometru Otavy. U ·tûdronína se bfiehy volnû svaÏují k fiece,

nástup na led je zde snadn˘ a pfiíjemn˘. Druhou moÏností je most pfies

Otavu ve Zvíkovském Podhradí, tam se dostanete autobusem nebo autem.

Pokud jste je‰tû na mostû, najdûte si kámen asi 1 kg tûÏk˘ a hoìte ho na

led. Pokud ledem neprojde, mÛÏete si b˘t naprosto jisti dostateãnou sílou

ledu. Pokud projde, budete muset dál obezfietnû zkoumat, jestli síla ledu

staãí na bezpeãné bruslení. Po sestupu po prudce svaÏitém chodníãku se

dostaneme na led. Pokud nás unese, je vhodné dojít prozkoumat díru po

kameni. Je-li led aspoÀ 7 cm siln˘, mÛÏeme klidnû bruslit, ale pravdûpo-

dobnû jen mezi hradem Zvíkovem a soutokem Otavy s Lomnicí. V tomto

úseku jezero zamrzá nejvíce.

Jsme tedy na ledû, obujeme brusle a vyrazíme. Ti, kdo nikdy pfiedtím

nebruslili na pfiehradní nádrÏi, by spí‰e mûli jet opatrnû proti proudu

Otavy, aby si nejprve zvykli na fieã ledu, tj. v˘‰e popsané zvuky zpÛsobe-

né lámáním ledu u krajÛ a pnutím v ledové desce. Zku‰ení pfiehradní brus-

lafii vyrazí prozkoumat soutok Otavy a Vltavy. Po necel˘ch 2 km se na

pravém bfiehu objeví mohutn˘ gotick˘ hrad Zvíkov, kter˘ je v zimû pro

náv‰tûvy uzavfien, nicménû hradem se projít dá a i venkovní prostory roz-

hodnû stojí za prohlídku. Pfiístup do hradu je po pomûrnû prudkém svahu
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u pfiístavi‰tû u soutoku. Pro pfiedstavu o neviditelném prostoru pod ledem

doporuãuji zajet ke kolm˘m skalám na protûj‰í stranû Otavy. Z tûchto dost

vysok˘ch stûn skáãou obãas do vody kaliforn‰tí studenti. Zatím v‰ichni

pfieÏili, kolm˘ bfieh pokraãuje do velké hloubky, takÏe jet u bfiehu a mys-

let si „tady staãím“, nemá velk˘ smysl.

Pokud je led na Vltavû bezpeãn˘, mÛÏeme vyrazit libovoln˘m smû-

rem. Doporuãujeme v‰ak sever, neboÈ dvanáctikilometrov˘ úsek mezi hra-

dem Zvíkov a zámkem Orlík je zfiejmû nejzajímavûj‰í. Jak Vltava, tak

Otava je na pfiehradû pravidelnû znaãena dobfie viditeln˘mi Ïlut˘mi cedu-

lemi po kaÏdém kilometru, na Otavû udávajícími vzdálenost k soutoku

s Vltavou u Zvíkova, na Vltavû kolik nám chybí do Mûlníka. Znaãení vyu-

Ïijeme nejen k tomu, Ïe víme, kolik jsme ujeli, ale i pro orientaci. Na

Orlické pfiehradû se sice nedá úplnû zabloudit, ale pfiece jen nûkteré úseky

jsou matoucí a bez mapy je nemoÏné odhadnout, kde pfiesnû se vlastnû

nacházíme.

Soutok s Otavou je na 169. kilometru. Po nûkolik kilometrÛ se mÛÏe-

me po pravé stranû kochat skalisky, která vystupují z vody nebo ãní vyso-

ko nad hladinou. Klesající hladina u tûchto skalních divÛ vytváfií z ledu

zajímavé útvary a ozdoby. Kamennou neÏivotnost doplÀují zbytky kmenÛ

vystupující z vody nebo naklánûjící se z bfiehu nad led. Pokud se drÏíme

pravého bfiehu, brzy se v dáli objeví oblouk Îìákovského mostu. V tu

chvíli také právû projíÏdíte kolem mírného písãitého bfiehu.

Pfii del‰ím mrazivém poãasí do pfiehrady pfiitéká málo vody, zato vodní

elektrárna pracuje pofiád. Po povodních v ãervenci roku 2002 a následné

men‰í lednové povodni dbají správci pfiehrad o co nejniÏ‰í hladinu, aby

byli pfiipraveni na prudké oteplení a jarní tání. Z tûchto dvou dÛvodÛ

zamrzlá hladina klesá, a to velmi v˘raznû. Jsou roky, kdy jsme se po

Orlické pfiehradû projíÏdûli ãtyfii aÏ pût víkendÛ po sobû. V takovém pfií-

padû se pfiesvûdãíme, Ïe hladina za mûsíc klesla o více neÏ 10 m, dokon-

ce se domníváme, Ïe v roce 2005 ledov˘ pfiíkrov klesl o více neÏ 20 m.

A právû rozdíly oproti obvyklé zimní hladinû jsou zdrojem vzácné zábavy

bruslafiÛ.

Na zmínûném pozvolném písãitém bfiehu se led postupnû pokládá na

zem, aÏ vznikne sjezdovka a ledové terénní vlny. MÛÏeme si zde uspofiádat

honiãku po zvlnûném ledu ãi závody ve slalomu. âí brusle nejlépe jedou,

zjistíme tak, Ïe jednotliví bruslafii se spou‰tûjí ze svahu a bez aktivního

pohybu pokraãují co nejdále po ledû na jezefie. Rozdíl mezi kanadami
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a rychlobruslemi je obrovsk˘. Pfii v‰ech testech zatím vÏdy s pfiehledem

zvítûzili ti, kdo jeli na pfiipínacích dlouh˘ch bruslích, rychlobrusle se

umístily na místû druhém a kanady zÛstaly jen kousek pod svahem.

Kromû toho, Ïe sundavací brusle jedou nesrovnatelnû lépe, taktéÏ lépe

zvládají hrbolat˘ led, praskliny, nerovnosti a malé pfiekáÏky. V̆ hodu

rychlého odepnutí na Orlíku pfiíli‰ neoceníme, led je v‰ude, nicménû si

s sebou nemusíme brát náhradní boty, ãímÏ se ulehãí zádÛm.

Îìákovsk˘ most je jednou z dominant na‰í v˘pravy. Nej‰ir‰í mostní

oblouk ve stfiední Evropû (330 m rozpûtí, v˘‰ka 50 m nad hladinou, v zimû

aÏ 70 m) je zakotven na bfiezích na úrovni hladiny, zespodu vypadá monu-

mentálnû. Máme za sebou pfiibliÏnû 11 km a u mostu se vyplatí zesílená

obezfietnost. Jak uÏ víme, voda pod mostem zamrzá hÛfie neÏ jinde, ale

díky v˘‰ce nad hladinou je led dostateãnû siln˘. Nicménû pozor na místa

bez ledu, jsou vÏdy vidût. Dal‰ím problémem pro bruslafie je ‰tûrk, kter˘

padá do údolí z posypov˘ch vozÛ. Pro ostfií bruslí není na pfiírodním ledû

hor‰ího nebezpeãí.

Kousek za mostem se jezero stáãí prudce doleva. Zde ãeká dal‰í drob-

ná zrada – pnutí v ledu zpÛsobuje, Ïe na nûkter˘ch místech vznikají trhli-

ny, ledové desky se neustále vzdalují, r˘hu zalévá voda, která nestaãí mrz-

nout. Ve vût‰inû pfiípadÛ projíÏdíme ohyb del‰ím obloukem zprava.
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Bûhem dlouh˘ch a chladn˘ch zim se na sebe obû desky nasouvají, a tehdy

si uÏijeme dal‰í kratochvíli – skok na bruslích. Ve vhodném místû se roz-

jedeme co nejvût‰í rychlostí, vjedeme na zdvihnutou desku a letíme jak

skokani na lyÏích, tfieba pût metrÛ daleko. Pfii mohutném odrazu se dosáh-

ne i lep‰ích v˘konÛ, ov‰em pozor na nezvládnut˘ dopad!

Po pfiekonání praskliny se vlevo na skále objeví zámek Orlík, v zimû

pro náv‰tûvníky uzavfien˘, v˘stup na pevnou zem zde ov‰em zmínit musí-

me, neboÈ jde o jedno z mála míst, kde najdete civilizaci ve formû auto-

busového spojení, pfiípadnû obãerstvení. V pfiístupném prostoru pfied zám-

kem mÛÏete obdivovat pávy, správní budovy panství v tyrolském stylu,

pfiípadnû si s místními zahrát hokej na jezírku u zimní zahrady. K zámku

se vydrápeme pfies pfiístavi‰tû na jiÏním bfiehu. SchÛdky b˘vají zapadané

snûhem a kvÛli poklesu ledu musíme pfiekonat nûkolik metrÛ naklonûn˘ch

ledov˘ch ker, které se povalují na bfiehu, coÏ je nejen obtíÏné, ale i trochu

nebezpeãné. Bruslení samo je pohyb vhodn˘ a zdrav˘ i pro velmi staré

lidi, osoby s omezenou pohyblivostí, tlou‰tíky i malé dûti. V̆ stup k zámku

Orlík zvládnou pouze zdatní jedinci, takÏe pozor na fiádné plánování cesty.

Napfiíklad v bfieznu roku 2005 do‰lo k tak v˘raznému poklesu hladiny, Ïe

v˘stup se rovnal slu‰nému v˘konu horolezce na ledovci.
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