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Od govorjenja k veslanju
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SAVA DOLINKA

1. PODKOREN - MOJSTRANA ??

2. MOJSTRANA - JAVORNK ??

3. JAVORNIK - PIŠKOVCA ??

4. PIŠKOVCA - LANCOVO ??
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14 (z alternativo 19 km)
Most ceste v Srednji Vrh
Parkirišče pri Dovjem

I-III (X)
2-3h (z alternativo 4-5h)
1 (z alternativo 10)

Merilna postaja 
Sava Dolinka - Kranjska Gora

150 cm
160 cm
170 cm

Povirni del Save Dolinke prinaša veslanje, pri katerem bo vaš pogled 
več časa kot v vodo uprt v prelestne vršace. Ti ob pomoči erozije tvorijo 
ene najlepših prodišč na severni strani Julijskih Alp, na katerih boste 
iskali najbolj vodnate prehode. Preprosta logistika in osamljenost na 
vodi sta zanesljivi, darežljivost pravih Gorenjcev malce manj. 

Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T +386 (0)4 531 51 12 E info@radolca.si W www.radolca.si

PODKOREN – MOJSTRANA
Biti priča rojstvu reke

1

VSTOPNO MESTO
Most ceste v Srednji Vrh

46°29’18.7”N
13°48’48.8”E

IZSTOPNO MESTO
Parkirišče pri Dovjem

46°27’38.2”N
13°57’49.0”E
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Veslati začnite dolvodno od sotočja s Pišnico. Krasno vstopno mesto je 

most čez Savo Dolinko, ki vodi v Srednji Vrh in Log. Z mostu in brega 

si oglejte dolvodno ležeči prag z dvojno stopnjo, ki je imeniten izziv za 

začetek veslanja. Ob primernem vodostaju sta obe stopnji vesljivi, opti-

malna linija je tesno ob desnem bregu. Ob višjih vodostajih nujno ured-

ite varovanje z vrvjo, saj se pod pragovi lahko pojavi nevaren povratni tok. 

Če se odločite, da prag prenesete, vstopite v čoln na produ dolvodno od 

pragu na desnem bregu.

Sledi 1,6 kilometra lahkotnega veslanja, zatem pa most za pešce pri hote-

lu Špik nakazuje na serijo nižjih pragov, ki sledijo. Vsi so vesljivi, le pazljivo 

pri višjih vodostajih. Za pragovi boste ugledali cestni in kolesarski most, 

takoj za njima pa desni pritok Martuljek ter 2,5 kilometra prijetnega 

veslanja in izbiranja različnih poti v toku čez prodišča. Iz desne pridrvi še 

en pritok, Beli potok, za njim star železniški most, ki je danes kolesarska 

pot, za njim, 2 kilometra nižje, pa še eden. Dober kilometer dolvodno od 

tega in tik nad sotočjem z Belco je prag, ki je zaradi plitve vode ob vznož-

ju nevesljiv. Čoln prenesite po levi ali kjerkoli je najbolj primerno. Sledi 2,5 

kilometra veslanja po najširših prodiščih Save Dolinke, vse do mostu za 

pešce pri Mojstrani. Za njim je serija vesljivih pragov, cestni most, sotočje 

s turkizno Triglavsko Bistrico in zadnjih 1,5 kilometra veslanja tega odse-

ka. Izstopite 200 metrov dolvodno od cestnega mostu Dovje–Mojstrana, 

pod mostičkom za pešce, na levi breg, kjer sta parkirišče in bar. Kako 

prikladno!

Če ste zares željni veslanja skoraj od izvira Save Dolinke, zapletov, iskanja 

rešitev okoli podrtih dreves in vaje v reševanju z vrvjo, bo to za vas, sicer 

definitvno ne. 

V kajak sedite prav pod smučiščem v Podkorenu. Po 600 metrih veslanja 

boste naleteli na jez MHE, tik pred cestnim mostom prek Save Dolinke v 

Podkorenu. Ob nizkem vodostaju lahko izstopite na desnem bregu (po-

zor, odvzem vode je na desni strani jezu!), ob višjem vodostaju nujno 

izstopite na levem bregu. Vstop pod jez je težaven zaradi zidu, pomaga-

jte si z vrvjo. 

Most pri smučišču Podkoren

46°29'27.4"N
13°45'12.1"E

Alternativno vstopno mesto
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Trideset metrov dolvodno od jezu MHE je cestni most, bodite pozorni 

na ostanke armature, 40 metrov za mostom pa reko prečkajo cevi. Sto 

metrov za tem na levem bregu stoji žaga, ob bregovih pa je običajno 

mnogo žagovine in vej, zato pazljivo. Po 800 metrih boste ugledali most, 

ki vodi do hiše ob reki, vmes je več pragov. Po omenjenem mostu je stru-

ga močno zaraščena, veliko je podrtih dreves, vse do mostu, ki vodi do 

vasi Galerše. Pri mostu je vodomerna postaja, za njo prag, ki mu sledijo 

mnogi drugi. Struga ostaja ozka in zaraščena, po 650 metrih priveslate 

pod most v Čičarah, kjer je oster desni ovinek z brzicami. Po 100 metrih 

sta obvezna izstop in prenos čolna mimo starega podrtega jezu! Sledi 

700 metrov težko prehodne struge, polne podrtega drevja, vse dokler 

ne priveslate na široko prodišče, kjer pritok Pišnica s svojimi vodami in 

odprto prodnato strugo popolnoma spremeni značaj reke in vam tako 

poenostavi življenje in veslanje.

Celoten odsek od smučišča do sotočja s Pišnico (4,1 kilometra) je izjem-

no zaraščen, poln podrtega drevja in mestoma gradbenega materiala 

ter ima več manjših pragov, ki so ob nizki vodi izjemno skalnati, ob vi-

soki pa tvorijo nevaren povratni tok. Veslanje odseka priporočam le kaja-

kašem s solidnim znanjem, ki so vajeni hitrega zaustavljanja v ozki strugi 

brez povratnih tokov, reševanja iz vej in pogostega prenašanja čolnov 

okoli ovir. V vsakem primeru si odsek pred veslanjem nujno oglejte z 

obale, da dobite občutek, v kaj se spuščate! 

Po sotočju s Pišnico tok postane hitrejši, razgledi pa širni. Prvih 700 met-

rov ni posebnosti, le užitek v veslanju težavnosti II. stopnje. Zatem boste 

ugledali most. Tik pred mostom izstopite na desni breg in si oglejte dvo-

jni prag in 'običajno' vstopno mesto za prvo etapo.
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16 km
Parkirišče pri Dovjem
Jez MHE v Sl. Javorniku

II-III (IV), (X)
2-3h
3

Merilna postaja 
Sava Dolinka - Jesenice

90 cm
100 cm
110 cm

Zanimiv odsek Save Dolinke, ki vas bo iz sprva imenitne alpske vedute, 
lepih prodišč in simpatičnih brzic pripeljal v močno regulirano stru-
go, srce železarskega mesta Jesenice ter vas tam vodil prek mnogih 
pragov in mimo 3 jezov.

MOJSTRANA – JAVORNIK
Iz alpskega raja v železarsko mesto

2

VSTOPNO MESTO
Parkirišče pri Dovjem

46°27’38.2”N
13°57’49.0”E

IZSTOPNO MESTO
Jez  MHE v Sl. Javorniku

46°25’24.9”N
14°04’57.4”E
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Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T +386 (0)4 531 51 12 E info@radolca.si W www.radolca.si
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Veslati začnete po kavici ali (enem) kratkem v baru pri parkirišču v Dov-

jem. Prvih 6 kilometrov vas čaka hitri tok z redkimi kontriči, nekaj lepimi 

brzicami in mnogimi vesljivimi pragovi. Tok vas popelje pod avtocestni 

most, mimo AC-platoja Karavanke in vrtičkov ob Hrušici, vse do s pro-

dom dodobra zasute male akumulacije jezu v Hrušici. Na začetku aku-

mulacije nikakor ne uveslajte v desni preusmeritveni kanal, ampak se 

držite sredine in se po plitvi vodi prerinite do konca akumulacije, kjer 

uzrete meglice čez jez padajoče vode. Nujno izstopite nekaj 10 metrov 

pred jezom na desni, saj na levi strani voda odteka v elektrarno! Jez s 

čolnom na rami obhodite po desni in pod jezom nadaljujte veslanje. 

Sledi 22 nizkih vesljivih pragov, levi ovinek, desni ovinek, cestni most 

in po 200 metrih še en cestni most, ta ima nad cestiščem oboke in je 

zelo markanten. Tik za mostom na desnem bregu s pomočjo kovinske 

lestve izstopite. Obhoditi morate namreč zelo nevaren jez ob stari tovar-

ni. Ko se odpočijete od izvlačenja čolnov, z njim na rami mahnite čez 

most na levi breg, pri baru zavijte desno in se sprehodite 250 metrov ob 

kanalu MHE, ga prečkajte na mostičku in zavijte desno. Tam ob obnov-

ljenem starem poslopju stojijo vabljive stopnice, ki vodijo navzdol, prav 

do ogromne cevi, ki pušča. Do vode se spustite prav tam, kjer je curek 

puščajoče cevi najmočnejši. Ko ste spet v čolnu, sledi 300 metrov brzic 

III.-IV. stopnje, za njimi pa 16 zaporednih pragov. Ta odsek je ob visoki 

vodi lahko smrtno nevaren, saj je v njem najti ostanke gradbenega ma-

teriala, vsakršno plavanje pa bi lahko bilo zadnje. Pragovi ob visoki vodi 

tvorijo nevarne povratne tokove, zato pred veslanjem tega odseka vse 

nujno preverite z obale! Za pragovi sledi 1,6 kilometra dokaj umirjenega 

veslanja, ki ga, če vas opazijo, popestrijo pisane papige. Zadnji košček 

poganjanja predstavlja akumulacija MHE Javornik. Držite se levega bre-

ga in iz vode nujno izstopite vsaj 100 metrov gorvodno od jezu, saj je prav 

na levi strani vtok vode na elektrarno. Po makadamu in dovozni cesti 

za MHE s kajakom odpešačite do parkirnega mesta, ki je pod mostom 

glavne ceste v Javorniku. 
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7 km
Cestni most pri Sl. Javorniku
Cestni most pri Piškovci

I-III, (X)
3-4h
1 (v primeru visoke vode 2)

Merilna postaja
Sava Dolinka - Jesenice

90 cm
100 cm
110 cm

Ravno pravšnji odsek za vse, ki ste za veslanje nad strupenimi usedli-
nami, dolgo nošenje kajakov, prerekanje s hidroenergetiki in potiskan-
je v čolnu z rokami po dnu prazne struge. Na koncu, ko se voda spet 
vrne v strugo, boste garantirano veseli, kot že dolgo ne.

JAVORNIK – PIŠKOVCA
Z akumulacije v prazno strugo

3

VSTOPNO MESTO
Cestni most pri Sl. Javornku

46°25’24.9”N
14°04’57.4”E

IZSTOPNO MESTO
Cestni most pri Piškovci

46°23’20.1”N
14°07’03.8”E
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Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T +386 (0)4 531 51 12 E info@radolca.si W www.radolca.si
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V čoln sedite na levem bregu pod cestnim mostom med Slovenskim 

Javornikom in AC Kranj–Karavanke. Če dan ne bo deževen, ne boste 

mokri, razen od znoja. Prve 4 kilometre boste namreč veslali po akumu-

laciji HE Moste. Od vaše sreče je odvisno, kakšen bo nivo vode v akumu-

laciji. Če bo visok, bo voda od prvega zaveslaja naprej stala, sicer bo prvih 

500 metrov čutiti še malce toka. Po kilometru priveslate v najširši del 

akumulacije, kjer se vam odpre nepozaben pogled na desetine metrov 

globoke nasipe žlindre in iz dimnikov železarne kadeč se bel dim s pr-

vakom Karavank, Stolom, v ozadju. Naj vas vse skupaj ne zmede. Veslajte 

naprej, tokrat ne s tokom, ampak v smeri jugovzhoda. Kmalu bo pred 

vami prva ovira – lovilec plavja. Med zadržano nesnago se splača pre-

veriti, ali je najti kaj uporabnega, sicer pa vsaj za lajšanje duše vzemite 

kakšno plastenko, da jo boste pozneje odvrgli v koš. Ko se prerinete čez 

boje, boste na desni uzrli kamp. Za tiste s smislom za mir in poenostav-

ljanje naj bo to izstopno mesto, kjer ob pomoči avtomobila začnete ob-

voz okoli jezu HE Moste. Nakladanje čolnov in vožnja pod jez vam bosta 

vzela slabe pol ure. Za avanturiste in tiste, ki se požvižgajo na pravila, pa 

naj se veslanje nadaljuje. Dober kilometer dolvodno od kampa boste v 

najožjem delu akumulacije na desnem bregu naleteli na izjemne pre-

visne stene. Te štrlijo iz vode približno 40 metrov, vsaj še enkrat toliko, če 

ne več, pa jih potopljenih spi pod vodo. Če se po lastni presoji odločite 

nadaljevati mimo opozorilne table, ki prepoveduje veslanje, je možnos-

ti več. Najbolj nevarna, močno odsvetovana, je ta, da preveslate na levi 

breg in ob njem veslate vse do mesta, kjer tik pred jezovno zgradbo lah-

ko izstopite. Toda pozor, prav pod tem mestom je odvzem vode za tur-

bine, ki se lahko kadarkoli nenapovedano povečano odpre. V tem prim-

eru bi bilo zgodbe za vse udeležene veslače nemudoma konec. Zato raje 

poiščite izstopno mesto na desnem bregu. To bo precej manj udobno, 

polno grmovja in plezanja, a zato mnogo bolj varno. Sicer pa odsvetujem 

obe varjanti in predlagam povratek do kampa Perun.

Ko ste enkrat na kopnem, v okolici najvišjega jezu v Sloveniji in ponosa 

hidrotehnikov, jezovne zgradbe HE Moste, se začne drugi del epizode, 

kako nazaj do vode. Če ste na levem bregu za prečkanje preliva akumu-

lacije, uporabite most nad jezom, če ste na desnem bregu, tam ostanite. 

Asfaltirana cesta vas bo po nekaj 10 metrih pripeljala do razcepa. Tokrat 

je prava smer leva. V hitri hoji (da bo trajala čim manj časa) s kajakom 

na rami sledite cesti nizdol, vse do drugega prelivnega polja pod jezom. 

Tam sedite v kajak in si odpočijte, saj sledi 700 metrov potiskanja po 

praktično prazni strugi, razen če ste se podviga lotili v poplavah. Do so-

točja z reko Radovno, ki nujno potrebno vodo prinese iz desne, je več 

tesnih prehodov med balvani, nekaj pragov in nekaj tolmunov. 

Slabih 100 metrov pod sotočjem s svežo vodo Radovne so trije pragovi. 

Ob visoki vodi so lahko izjemno nevarni, zato si vsakega izmed njih pred 

veslanjem oglejte in se za veslanje odločite le, če so vodostaj, vaše znan-

je in trenutni občutki primerni. Za pragovi je veslanje preprosto, običa-

jno primanjkuje vode, a je izvedljivo in zanimivo, saj ste sredi obširnih 

gozdov. Tik pred koncem odseka se iz desne strani vrne voda iz akumu-

lacije HE Moste in zadnjih 250 metrov veslanja boste tako pod zadnjico 

doživeli količino vode, ki pritiče Savi Dolinki. Izstopite lahko na desnem 

bregu 100 metrov nad mostom pri vstopnem mestu lokalnih raftarjev 

(bodite spoštljivi in uvidevni, še posebej, če se z gosti ravno odpravljajo 

na vodo) ali pa pri mostu, enako na desnem bregu.
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9 km
Cestni most pri Piškovci
Cestni most na Lancovem

II-III
2h
0

Merilna postaja
Sava Dolinka - Blejski most

20 m3/s
40 m3/s
80 m3/s

Najbolj poznan in često veslan odsek Save Dolinke, ki ponuja prelepe 
poglede, simpatične brzice, veslanje prek Brja, mimo Šobca, vse do 
sotočja s Savo Bohinjko pod Radovljico, kjer ob združitvi oba kraka 
tvorita reko Savo. Za uživače, ljubitelje preproste logistike in tiste, ki 
vam zaprta rampa na HE Moste in posledično nenaravno nizka voda 
ne kanita pokvariti dneva.

PIŠKOVCA – LANCOVO
S Karavankami na rami proti sotočju

4

VSTOPNO MESTO
Cestni most pri Piškovci

46°23’20.1”N
14°07’03.8”E

IZSTOPNO MESTO
Cestni most na Lancovem

46°20’26.4”N
14°09’56.0”E
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Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T +386 (0)4 531 51 12 E info@radolca.si W www.radolca.si
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Veslati začnete pri vstopnem mestu lokalnih raftarjev (ne zasedite nji-

hovih parkirnih mest in ob gneči bodite uvidevni) ali prav pri mostu čez 

Savo Dolinko v Piškovci. Simpatično razgiban tok vas bo po nekaj minu-

tah pripeljal do prelepega levega ovinka, nad katerim visoke stremijo 

konglomeratne vesine. Sledi mu desni ovinek, pa še en levi, za njim pa 

se pred vami razprostre Brje. 

To zadnje ohranjeno mokrišče na celotnem toku Save v Sloveniji so pred 

leti zagnani energetiki poskušali poplaviti z novim jezom in hidroelek-

trarno, ki bi stala malce gorvodno od Blejskega mosta. Kreiranje nove 

smrdeče mlake, ki naj bi po turističnem vidiku, podobno kot akumu-

lacija HE Moste, pomenila hudo konkurenco Blejskemu jezeru, so zma-

govito preprečile klene Blejke in Blejci, združeni pod okriljem Društva 

za varstvo okolja Bled, ki je po letih izjemnih naporov zahtevalo lokalni 

referendum, ta pa je soglasno odbil predloge po nepotrebnem uničenju 

prelepega koščka narave. Zavoljo njihovega trdega dela, požrtvovalnosti 

in lastnega užitka v opazovanju tolmunčkov, kjer lehnjak opravlja vlogo 

fosilizatorja, se na tem koncu ustavite in oglejte ta poseben kraj.

Ko se odločite za nadaljevanje poti, znova sedite v kajak in se pripravite 

na glavno brzico odseka, imenovano S, ki sledi po natanko 2 kilometr-

ih. V izrazit desni ovinek se reka zažene po zunanji strani, prav tam pa 

na koncu čaka spodrezan konglomeratni blok in na njem priložnost-

no počivajoči hlod. Omenjenemu aranžmaju se izognite tako, da že ob 

vstopu v ovinek uporabite tehniko rahlega prečenja v desno. Ob posebej 

visokih vodostajih reka tvori prodnat otok nad ovinkom; če vam ni do 

dinamičnih potegov z veslom, se potencialnim težavam lahko ognete z 

izbiro desnega kraka, ki nazaj v glavno strugo priteče za kočljivim mes-

tom.

Dobrih 300 metrov za brzico si boste lahko od spodaj ogledali cestni 

in kolesarski most poti, ki vodita na Bled. Sledi 2,7 kilometra ležernega 

veslanja, ki vas bo pripeljalo do Šobca. Tam boste uzrli lesen most čez 

Savo Dolinko, tik nad njim pa vas bodo razveselili valovi manjšega pra-

ga. Ob izjemno visoki vodi lahko tvorijo povratni tok, zato takrat pamet 

in veslo primite močneje. Takoj za mostom je na levem bregu lepo 

prodišče, prav vabljivo za krajši postanek z malico, ki jo lahko popestrite 

z malce surfanja v valu tik pod njim. Mi smo to tam včasih, ko je bil val še 

bolj prikladen, počeli prav pogosto.

Zadnji kilometer Save Dolinke postreže z gostim obrečnim rastjem, za 

njim pa iz desne pridrvi voda z bohinjskih koncev. Od srečanja s Savo 

Bohinjko ste uradno na reki Savi, ki vas po natanko kilometru pripelje do 

Pižovega mosta na Lancovem, kjer je na levem bregu izstopno mesto 

za vas in mnoge raftarje. Če se tam znajdete hkrati, bodite do vodičev 

in njihovih gostov prijazni, saj prav tu morda spoznate novega prijatel-

ja/-ico ali zmenek.
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SAVA BOHINJKA

5. RIBČEV LAZ - SOTESKA 26

6. SOTESKA - LANCOVO 28
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19 km
Most pri cerkvi sv. J. Krstnika
Levi breg nad MHE Soteska

I-II (II+)
3-4h
0

Merilna postaja
Sava Bohinjka – Sveti Janez

6 m3/s
20 m3/s
40 m3/s

Prvi del bohinjskega kraka Save je prav za vsakogar, ki se je že spoznal 
s kajakom, miniraftom ali kanujem. Prelepa okolica, razgledi na 
vršace, simpatična korita in temno zeleni tolmuni napravijo ta košček 
Save Bohinjke v pravi mali raj.

RIBČEV LAZ – SOTESKA
Bohinjska prelest iz čolna za vsakogar

5

VSTOPNO MESTO
Most pri cerkvi

46°16’40.7”N
13°53’10.5”E

IZSTOPNO MESTO
Levi breg nad MHE

46°18’40.2”N
14°03’45.0”E
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Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
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Ta raj rahlo kvarijo dokaj zapletena pravila plovbe. Ogledate si jih lahko 

na internetni povezavi (www.bohinj.si/informacije/pravila-plovbe) ali pa 

se pred veslanjem oglasite v enem od turističnoinformacijskih centrov. 

Če z veslanjem pričnete na zadnjem koščku Bohinjskega jezera, pri 

mostu ob cerkvi sv. Janeza Krstnika, boste formalno prvih 100 metrov 

veslali po Jezernici, ki ob prejetju voda Mostnice iz leve spremeni ime v 

Savo Bohinjko. Prvi desni ovinek vas bo popeljal v prelepa mala korita, 

kjer si le vzemite čas za poglede v vse smeri. Za njimi sledi prijeten pre-

plet preprostih brzic, globokih tolmunov in snežno belih prodišč. Ko v 

ostrem levem ovinku nad sabo zagledate leseni most kolesarske poti, 

je to znak, da ste med vasema Polje in Kamnje in natančno 30 metrov 

proč od osvežilne pijače na desnem bregu. Nadaljevanje spusta kmalu 

prinese vriskanje čez prvi mali prag, naslednji sledi pod mostom v vasi 

Savica, za njim pa se jih do mostu dolvodno od Bohinjske Bistrice zvrsti 

še pet. Ob višji vodi sta potencialno problematična zadnja dva. Na tem 

delu boste nudili pristanek zvedavim pogledom lokalnega goveda in 

kampistov iz širnega sveta.

Od sotočja s potokom Bistrica tok malce pridobi na hitrosti in vas prav 

prijetno ponese pod železniški most, mimo prostranih pašnikov med 

Pokljuko in Jelovico vse do sotočja s potokom Grmečica, ki se ležerno 

izlije v Savo Bohinjko z desne strani. Nekaj sto metrov pod tem boste 

opazili viseči most. Če še niste imeli dovolj dogodivščin, vas naslednja 

čaka na nasprotni strani visečega mostu; do prelepega slapu Grmečica 

namreč vodi prav prijetna pot. Izstopite na levem bregu, čolne pustite 

pod mostom in se odpravite na 15-minutni pohod do slapa, ki je bil ob 

višjih vodostajih že večkrat preveslan.

Ob nadaljevanju veslanja dolvodno od visečega mostu pri Nomnju 

brzice pojenjajo, dolina pa se začne zapirati z obeh strani. Ko prispete 

na največje prodišče tega odseka skalne stene na severni in južni strani 

razložijo izvor imena Soteska, kjer ste se znašli. Takoj po prodišču z desne 

po deževjih in pomladnem taljenju snega visoko na Jelovici prihrumi 

hudournik Mošenarca, v previsni ‘Ta vsok skav’ nad njim pa lahko uzrete 

obraz Mošenca. Kmalu zatem sledi srečanje z dvojnim mostom, zatem 

ostri desni ovinek, pa železniški most. Zadnji kilometer ujeti med železni-

co in cesto ob nizkem vodostaju uzrete vzrok za popolnoma umirjen tok 

– jez MHE Soteska. Nujno izstopite na levem bregu nekaj deset metrov 

nad jezom, kjer zaključite z etapo 5.
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14 km
Levi breg pod MHE Soteska
Cestni most na Lancovem

III (IV)
1-3h
1 (v primeru visoke vode 3)

Merilna postaja
Sava Bohinjka – Bodešče

10 m3/s
40 m3/s
90 m3/s

Eden od veslaških vrhuncev celotnega toka reke Save! Klasični div-
jevodaški spust skozi Sotesko je že pred mnogimi desetletji buril 
domišljijo jezdecev valov, ki so v dolgih in občutljivih kajakih iz poli-
estra iskali linije brez skal. Bele vode brzic med globokimi temno zele-
nimi tolmuni, obraščenimi z bujnimi gozdovi na obeh strmih brego-
vih, dajejo odseku veliko kajakaško vrednost, ogromni sulci in prelepi 
razgledi v zadnjem delu pred sotočjem pa ga naredijo popolnega še v 
estetsko-doživljajski vrednosti.

SOTESKA – LANCOVO
Kajakaški vrhunec Save

6

VSTOPNO MESTO
Levi breg pod jezom

46°18'51.0"N
14°03'44.8"E

IZSTOPNO MESTO
Cestni most na Lancovem

46°20'26.4"N
14°09'56.0"E
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Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???
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Veslati praviloma začnete na levem bregu, tik pod izlivom kanala MHE 

Soteska. Ob vodostajih s pretokom nad 100 m3/s na sekundo je vesljiv 

tudi jez, a za tovrstno popestritev se odločite zgolj po dobrem predhod-

nem ogledu in premisleku, zavedajoč se, da naj uradno tega ne bi počeli. 

V vsakem primeru še nad prvim mostom sledi prva brzica, ki ima ob 

različnih vodostajih dva uporabna valova, vredna krajšega postanka. Za 

njo sledi velik tolmun, ki je domovanje zajetnih sulcev, zato tu poglede 

usmerite pod površje. Če na bregu uzrete ribiča, se mu uvidevno umak-

nite in dokažite, da je Save dovolj za vse, če se le razumemo in spoštu-

jemo. Po tolmunu sledi daljša preprosta brzica, tudi ta ima simpatičen 

val. Za njo je tolmun, sledi krajša brzica v desnem ovinku, za njo še en 

tolmun, potem pa velike skale sredi toka nakazujejo na večji padec. Med 

skalami je mnogo priložnosti za lov povratnih tokov in različnih linij, za 

njimi vas krajši spust po beli vodi pripelje do umirjenega toka, ta pa se 

hitro razvije v naslednjo simpatično brzico, ki je vesljiva po celotni širini, 

le prav na sredini ima ob večjih vodostajih neprijetno rolo. Sledi brzica 

s skalo prav na sredini toka, za njo je v levi tretjini struge še ena velika 

skala, desno od nje pa se ponuja skromen val. Ob veslanju pod visokim 

cestnim mostom bodite pozorni na ostanke temeljev starega mostu, ki 

so prav na sredini struge in še vedno ponujajo priložnost za kakovosten 

zatik. Zdaj se znajdete v velikem tolmunu v rahlem desnem ovinku. To 

je priložnost, da zberete misli in analizirate trenutne občutke ter se na 

podlagi tega in izkušenj odločite med takojšnjim izhodom na desni breg 

ali nadaljevanjem veslanja, ki prinese najtežjo in predvsem najbolj ne-

varno brzico Save Bohinjke. Če se odločite in hojo sprejmete kot del kaja-

kaštva, je to popolnoma razumljivo in spoštovanja vredno. Vzela vam bo 

manj kot 5 minut, brzico pa si boste lahko podrobno ogledali s kopnega. 

Če vam znanje in pogum dopuščata, da negujete lenobo, pa ostanite v 

kajaku in na koncu tolmuna, ko ugledate veliko skalo s križem na njen-

em vrhu (po visokih vodah je križ lahko tudi prislonjen ob skalo in slabo 

viden!), močneje poprimite za veslo. Držite se desne tretjine struge in 

poiščite linijo, ki se kar sama ponuja; prvo rolo preskočite z odločnim 

levim zaveslajem in nato čoln usmerite rahlo desno, čakajoč na močnejši 

tok, ki ga varno zajahajte v smeri desno od velike skale. Prav vštric s skalo 

je na desni prijeten povratni tok, za njim pa običajno razburkana voda. 

Ko ste mimo obeh, ste uspešno navigirali brzico mimo znamenite Češke 

oz. Kosove skale. Češke zaradi žrtev rafta, ki se je pred leti nesrečno za-

taknil v njen smrtonosni previs, in Kosove zaradi lokalca, ki je pod njo 

večkrat prelisičil sulca.
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Sledi kilometer imenitnega veslanja. Reka najprej postreže z več 

zaporednimi prelivi, kjer je linij več in so očitne, med njimi pa je mnogo 

priložnosti za lov povratnih tokov. Preliv, ki ima prehod na skrajni levi in 

na sredini, ponuja na desni strani dober val, skrajno levo pa učbeniški 

sifon; slednjemu se izognite. Zatem sledijo t. i. kaskade, serija skal tvori 

prelive in zavito linijo, ki ob vsakem vodostaju nariše nasmešek na obraz, 

razen pri vodostajih nad 300 m3/s, kjer je izraz bolj podoben začudene-

mu iskanju linije brez glomaznih rol. Kaskade se končajo z dokaj mirno 

vodo, tik pred tem pa je na levi strani nekoč znamenita rola, imenovana 

metača oz. metalka. Zadnja leta ima sicer težave z upravičenjem imena, 

a morda ji že naslednja povodenj pomaga k stari slavi. Ko se tok umi-

ri, sredi tolmuna ponosno štrli velika skala, za njo pa se postopno spet 

začnejo brzice. Na njihovem izteku na desni se prikladno ponuja skala, 

ki ob pravem vodostaju služi kot skakalnica oz. krasen buf. Po pristanku 

čez skalo boste dolvodno že ugledali star železni most, ki vodi v vojašnico 

Bohinjska Bela. Prav pod njim, na sredini struge in levo od nje, se v vodi 

skrivajo nevarni ostanki prejšnjih izvedb mostov – traverze –, ki so poskr-

bele že za mnoge zgodbe, ki so se na srečo končale le z vprašanjem »kaj 

pa če?«. Sledi poligon za preveslavanje, za rahlim desnim ovinkom pa 

meter visok preliv, ki ponuja veslanje levo ali po sredini. Za brzico je v 

ostrem levem ovinku velika skala z borovcem na njej. Čeprav je vabljiva, 

si jo oglejte le od daleč, torej kar korajžno po levi strani struge, saj ima 

skala undercut. Sledi brzica s padcem in spremembo smeri v desno, za-

tem pa popolnoma nov del Save Bohinjke. Če bi se tu znašli pred letom 

2014, bi bili na izjemno lepem Gibraltarju, kot so ga imenovali domačini 

in kajakaši. Najožji del struge je imel za okras ogromno skalo, previsno 

vrbo in lepo brzico. Pa je prišla zanimiva kombinacija vremenskih in 

seizmoloških pogojev in je levi prodnati breg zgrmel v reko ter jo prav 

okoli Gibraltarja zajezil. Nastalo je pravo malo jezerce, ki je potopilo do-

brih 100 metrov struge. Kot vedno je tudi takrat voda našla pot. Ubrala 

je tok, ki ga je vidoč strugo v monolitnem apnencu imela že v starih 

časih; nad novim jezercem se je zagnala v desno in prek metra in pol 

visokega preliva penila svoje vode proti piknik prostoru pr' Frenku. Vse 

to je le še spomin, saj je pritisk sčasoma zdelal naravni jez, ta je popustil 

in vzhičena voda je v odhajanju odnesla še brzico Gibraltar. Zdaj je desni 

ovinek širši, odprt in poln precej ostrih skal, zato pazljivo. Sledi mu levi 
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ovinek, na njegovem koncu pa pogosto zanimiv val nad tolmunom. Za 

njim sledi nekaj ravnine, za njo pa desni ovinek, ki ponudi pogled na stari 

most, ki vodi v Bohinjsko Belo. Na levi, pod ali nad mostom, je običajno 

izhodno mesto za veslanje Soteske. Mi pa bomo nadaljevali z veslanjem. 

Osemdeset metrov za mostom je večja skala na desni, ki običajno nabira 

hlode, zato v njeni bližini previdno. Za njo je brzica, ki privede v tolmun, 

ki se v desnem ovinku izlije pod most glavne ceste. Sledi levi ovinek ter 

globok tolmun med skalnimi stenami, za njim pa podobne ponovitve 

prelepih rečnih vedut vse do mosta pri Mačkovcu. Če vas predrami zvok 

vojne vihre, le mirno, na desnem bregu je aktivno vojaško strelišče. Dol-

vodno od mosta reka pokaže še zadnje vzdihljaje brzic, zatem pa se umi-

ri in v ostrem levem ovinku, pod stenami izpod Kupljenika, smer obrne 

na vzhod. Kmalu sledi prvi od štirih pragov po vrsti in zahrbtnosti. Če je 

voda višja od 30 m3/s, vsaj 50 metrov nad pragom izstopite na levi breg 

in se prepričajte o možnosti veslanja. Če le ni treba, ne veslajte, saj je 

pred leti že terjal žrtev iz bližnje vasi. Pod pragom se voda malce zažene, 

a kmalu spet umiri, zaveslajte pod most pri Selu, za njim pa meglice na-

kazujejo na še en prag. Tudi ta ponuja marsikatere potencialne zaplete, 

zato, če res niste popolnoma prepričani in nimate urejenega varovan-

ja z vrvjo, le malce pretegnite noge. Obhod po desnem bregu bo bolj 

preprost. Tok nato potuje mimo nekdanjega Pavov’ga mlina in vse do 

mostu pod Ribnim. Tudi tu je prag, ta pa na srečo precej bolj prijazen 

in varen, vesljiv po celotni širini, če le ne premore kakšnih zataknjenih 

vej. Pred vami je veslanje s prelepimi vedutami na Karavanke, še preden 

priveslate do večjega prodišča, pa vam bo veslanje popestril star podrt 

prag, od katerega so ostali bolj ali manj le še kovinski nosilci … Če le gre, 

se jim ob nizki vodi izognite. Ko uzrete most z leseno ograjo in navpični-

mi stenami na levem bregu, veste, da ste pod Bodeščami in je pred vami 

še zadnjih 1,3 kilometra Save Bohinjke. Tok je tu popolnoma miren, vzrok 

za to pa leži prav nad sotočjem. Cajhnov jez, ki tok Save Bohinjke na 

desnem bregu usmerja na turbine, je prepreka, ki zahteva izhod iz kajak-

ov na levem bregu in vnovičen vstop pod njim. Zadnji metri pred sotoč-

jem s Savo Dolinko so zaradi odvzema vode za MHE Boncelj praviloma 

precej plitvi in poleg vesla boste za pomoč pri premikanju naprej morali 

uporabiti tudi roke. Ko se kraka obeh Sav le združita, se njuni različni 

barvi prvih 100 metrov zanimivo mešata, potem pa še preden po zdaj že 

Savi prispete do Pižovega mostu v Lancovem, tvorita novo. Izstopite na 

levem bregu in navdušeni zberite misli in prigode z zanimivega spusta 

ter jih ob priložnosti podelite z raftarji, ki imajo vstopno-izstopno bazo 

prav tam. 
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SAVA

7. LANCOVO - PODNART 32

8. PODNART - KRANJ 36

9. KRANJ - MEDVODE 40

10. MEDVODE - DOL PRI LJUBLJANI 44

11. DOL PRI LJUBLJANI - LITIJA 48

12. LITIJA - ZAGORJE 52

13. ZAGORJE - ZIDANI MOST 56

14. ZIDANI MOST  - BLANCA 60

15. BLANCA - BREŽICE 64

16. VELIKE MALENCE  - JESENICE NA DOL. 68
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13 km
Cestni most na Lancovem
Cestni most v Podnartu

II-III
2-3h
0

Merilna postaja
Sava - Radovljica

30 m3/s
50 m3/s
100 m3/s

Zatem ko se vode Save Dolinke in Save Bohinjke združijo, novonastala 
Sava postane konkretna reka, a na srečo ohrani poskočnost. Njen prvi 
del je preplet prelepih prodišč, brzic, obrečnih gozdov ter pašnikov in 
imenitnih razgledov. Pravi raj za kajakaše, raftarje in kanuiste, le lučaj 
kamna od Radovljice.

LANCOVO – PODNART
V Radovljiškem koncu

7

VSTOPNO MESTO
Cestni most na Lancovem

46°20'26.4"N
14°09'56.0"E

IZSTOPNO MESTO
Cestni most v Podnartu

46°17'34.8"N
14°15'39.1"E

Zanimivosti ob poti
1. ???
2. ???
3. ???

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T +386 (0)4 531 51 12 E info@radolca.si W www.radolca.si
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Na vodo se podamo pri Pižovem mostu v Lancovem. Tik nad mostom 

na levem bregu imajo lokalni raftarji lepo urejeno vstopno-izstopno 

točko. Ko boste tam, imejte v mislih, da lahko tja kadarkoli privesla tru-

ma raftarjev, ki bo potrebovala prostor, da naloži čolne na prikolice. Po 

domače; bodite uvidevni in ne zaparkirajte prostora.

le razglejte naokrog. V vse smeri, tudi pod kajak, je vredno pogledati, saj 

je prav ta kraj znan po orjaških sulcih. Sledi preprost spust mimo dveh 

velikih konglomeratnih skal, zatem pa levi ovinek, ki ga že dolga leta 

ogledujejo energaši z željo po postavitvi jezu. Če se jim ta kdaj uresniči, 

bi to pomenilo, da bi ves odsek med Globokim in Fuxovo brvjo postal 

jezero, v zameno pa bi dobili dobrih 5 MW električne energije. Če si ka-

jakaš ali ne, je treba objektivno priznati, da v tem poslu pridobitev ne bi 

odtehtala izgube.

Sledijo simpatičen kamp na desnem bregu, kjer si lahko privoščite 

okrepčilo, zatem cestni most v Globokem, prelep levi ovinek s krušljivo 

konglomeratno steno na zunanji strani, železniški most in dolg desni 

ovinek. Ob izjemno enostavnem veslanju kmalu prispete do levega 

ovinka, za njim bo na levem bregu nekaj prav lepih kosov konglomer-

ata, ki se je kdo ve kdaj odkrušil od gorvodno ležečih sten. Oster desni 

ovinek, popestren s prodom na desni, bo znak, da ste prispeli do vasi 

Posavec. Odveslajte pod cestni most, prek ostrega levega ovinka mimo 

savskega otoka in že ste na odseku s hitro, a nerazgibano vodo. Naslednji 

most povezuje Gobovce in Podnart ter je hkrati vaše izstopno mesto. 

Izstopite na levem bregu tik nad mostom.Veslanje se začne s prijaznimi valovčki, ki najprej v rahlem desnem 

pozneje preidejo v lep levi ovinek. Ovinek včasih postreže z manjšim 

valom, za njim je velik tolmun, po njem pa dober kilometer prelepega 

rečnega okolja. Velike skale v toku, bujno zaraščene brežine in preproste 

brzice bodo užitek za vsakogar. Kmalu boste uzrli viseči most, Fuxovo 

brv. Z nje lahko skočite, poleg nje pa v rafting centru ne levem bregu 

lahko dobite kakšen uporaben nasvet in okrepčilo. Dolvodno od brvi lep 

desni ovinek nakaže na malce več prihajajoče akcije. Po ovinku lahko za 

veslanje izberete levi ali desni krak mimo otoka. Po združitvi krakov tok 

pridobi na hitrosti, sledi levi ovinek, takoj za njim desni, potem pa zna-

meniti S pri tolmunu Kredar. Najbolj zanesljiva linija v tej sicer enostavni 

brzici je prečkanje zadnjega levega ovinka iz desne v levo. Dokaj v toku 

stoji par skal, ki ponuja ozek prehod, lažje pa je odveslati levo od njiju. Ob 

visokih vodostajih (nad 300 m3/s) ta del postane bolj zahteven in tvori 

nemirne protitokove ter vsaj eno večjo rolo. Ko se voda malce umiri, se 



92

8 km
Cestni most v Podnartu
Most železnice v Struževem

II-III
2h
0

Merilna postaja
Sava - Radovljica

30 m3/s
50 m3/s
100 m3/s

Odsek, ki preseneti z občutkom odročnosti, globoko dolino, prelepimi 
prodišči in tremi imenitnimi brzicami. Ta del Save po krivici vidi malo 
veslačev, a morda se to kani spremeniti.

PODNART - KRANJ
Skriti zaklad

8

VSTOPNO MESTO
Cestni most v Podnartu

46°17'34.8"N
14°15'39.1"E

IZSTOPNO MESTO
Most železnice v Struževem

46°14'53.7"N
14°20'31.2"E

Zanimivosti ob poti
1. Kavarna Bazen Kranj
2. Sotočje s Tržiško Bistrico
3. Slap Šum

4. ???
5. ???
6. ???

Informacije ZTK Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj
T +386 (0)4 238 04 50 E info@visitkranj.si W www.visitkranj.com
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Veslati začnete pri cestnem mostu v Podnartu. Na levem bregu je lep 

dostop do vode, kjer lahko pustite avtomobil. Kmalu po začetku spusta 

iz desne v Savo priteče Lipnica, le 500 metrov nižje pa z leve svoje vode 

prida še hudourniška Tržiška Bistrica. Po dolgem blagem levem ovinku 

tok pridobi hitrost; med udobnim veslanjem lahko uživate v pogledih na 

prelepa prodišča. Četrto izmed njih, na levem bregu, je prelepo mesto 

za krajši postanek, hkrati pa nakazuje na najbolj zanimivo brzico tega 

odseka. Konglomeratne stene na levem bregu so tekom časa v stru-

go odvrgle ducat velikih kosov, ki razgibajo tok in kajakašem prikličejo 

na obraz nasmeh. Brzice se lotite tako, da močnejši tok, ki sili v desno, 

prečkate proti levi in potem nadaljujete po sredini struge mimo preos-

talih čeri vse do najvišjega preliva tega kosa Save. Preliv ima okoli meter 

visok padec, ki ga po sredini struge predeljuje večja skala. Vesljiva sta 

levi in desni preliv, levi večkrat ponuja tudi val. Za prelivom je ogromen 

tolmun, ki je najbolj scensko dovršen element Save pod Besnico. Ob 

pretokih do 70 m3/s je ta odsek elegantno vesljiv, pri višjih pretokih 

pa postane precej bolj zanimivo; premosorazmerno z višino vodostaja 

naraščata hitrost toka ter velikost povratnih tokov in rol, zato pazljivo! 

Sledi 2 kilometra umirjenega veslanja v lepem okolju, zatem boste v tol-

munu na levem bregu opazili veliko stavbo, ki je bila včasih mlin, nato pa 

veliko prodišče na levem bregu (ob velikih vodostajih postane otok). Ko 

ste mimo prodišča, uzrete Šmarjetno goro, pogled nanjo pa kazijo žice 

daljnovodov. Če pogled izpod žic usmerite naravnost, pa boste ugleda-

li na konglomeratnem pomolu med Kokro in Savo ležeči Kranj. Dober 

kilometer po zadnjih žicah boste uzrli most železnice; na levem bregu 

prav pod njim pa je izhodno mesto te etape.

Veslate sicer lahko vse do Majdičevega jezu HE Sava pri Savskem otoku, 

a je to nevarno. Jez ni vesljiv, tok pa usmerja na levi breg. Tam so lesene 

zapornice, ki običajno delujejo kot zahrbten sifon, zato je tam izstop iz 

kajaka lahko usoden. 


