Chata Augustýnka
Malá dřevěná trampská chata na Sázavě. Kilometr od vlakové stanice Petrov u Prahy a pár stovek metrů od
skalního útvaru Pikovická Jehla. K dispozici je místnost v přízemí objektu se stolem, kamny a kuchyňským
koutem, půda upravená pro přespání a malá terasovitá zahrada. Pod chatou teče řeka, nad ní je černá skála.
GPS: N 49°52.63495', E 14°26.36773', https://mapy.cz/s/3cXoH
Kapacita v zimě: do 10 osob (a při takovém počtu využijete všechny prostor skutečně na maximum). Klidně
přijeďte i ve vyšším počtu, ale nevejdete se.
Kapacita v létě: do 15 osob (protože v létě se dá vyspat i na verandě, kde byste v zimě mrzli)
Topení: kamna na dřevo ve spodní místnosti a nouzový malinký horkovzdušný ventilátor
Vaření: dvouplotýnkový plynový sporák, v kuchyňce pouze nejzákladnější nádobí
Elektřina: ano, včetně třífázové zásuvky
Voda: NE! Pitná ve studánce cca 200 m od chaty, užitková v Sázavě hned pod chatou
Na vodu ze studánky nemáme žádný rozbor, ale pijeme ji a nic nám není
Záchod: Ano, suchý, součástí objektu (po cestě nezmoknete)
Přístupová cesta: 1 km dlouhá úzká a nepohodná pěšina po pravém břehu Sázavy
Přístup vlakem: Ano, na zastávku Petrov u Prahy a pak 1 km pěšky
Přístup autobusem: Ano, zastávky „Hradišťko, Pikovice, most“ (poté 1 km pěšky jako od vlaku) nebo
„Petrov“ (poté 1 km na vlakovou zastávku a 1 km k chatě)
Přístup autem: K chatě ne. Lze zaparkovat v Pikovicích, dojít k vlakové zastávce a pak je to jen 1 km k chatě.
Přístup lodí: Ano. Hned u chaty máme schody až do vody.
Předání klíčů: Pokud jste na Augustýnce ještě nikdy nebyli, předáme vám klíče přímo v chatě a vše potřebné
ukážeme. Pokud jste u nás již byli, lze se domluvit i jinak.

Ceník pro letní sezonu: (léto je tehdy, když si nezatopíte)
Běžný pobyt:
Předání a převzetí chaty

150 Kč / cesta

Pronájem
Elektřina

200 Kč / den / chata
2 Kč / kWh

Správce to má daleko a vlak ani
benzin není zadarmo.

Na chatě nejúspornější žárovky na
trhu a elektřinu použít vůbec
nemusíte, pokud nechcete.
Pobyt kratší než 24 hodin – Odpolední porada či zábava ve všední den:
(Ideální pro výjezdní zasedání střediskových a oddílových rad či na grilovačku s přáteli. Přijedete některý den
odpoledne. Uděláte co je třeba a zase odjedete buď ten stejný den anebo další den hned. Jen si dejte pozor, pokud jste
na Augustýnce ještě nebyli: ve všední dny odpoledne a ráno nejspíš nebude mít správce čas vám chatu předat. Vždy se
ale dá domluvit, že si chatu převezmete např. den předem a vrátíte o den později v časech, které správci vyhovují.)

Předání a převzetí chaty
Pronájem
Elektřina

150 Kč / cesta
200 Kč / akce
Zdarma!

Ceník pro zimní sezónu: (zima je tehdy, když je třeba topit)
Běžný pobyt:
Předání a převzetí chaty

150 Kč / cesta

Správce to má daleko a vlak ani
benzin není zadarmo.

Pronájem
300 Kč / den / chata
Elektřina
2 Kč / kWh
Pobyt v délce kratší než 24 hodin – Odpolední porada či zábava ve všední den:
Předání a převzetí chaty
150 Kč / cesta
Pronájem
300 Kč / akce,
Elektřina

Zdarma!

Odbočka z chodníku od nádraží na pěšinu k Augustýnce

Skála padající na přístupovou cestu

Pumpa a hadice ze studánky (sud) 200 m od chaty

Pohled na Augustýnku od řeky

Pohled na Augustýnku od východu

Pohled na Augustýnku od západu (zahrada)

Místnost v přízemí – lednice a kuchyňský kout

Stejná místnost více vpravo – kamna a schodiště

Opačný pohled na místnost v přízemí

Hi-Tech kadibudka

Místnost v patře – pohled od schodů

Místnost v patře – pohled ke schodům

Popis cesty od vlaku

Tunel pod tratí

Augustýnka
chata ev. č. 37

pramice

Nejkratší varianta (1 km): (Na mapě vyznačeno oranžově)
1. Dostaňte se na vlakovou zastávku Petrov u Prahy.
2. Od vlaku pokračujte po asfaltové cestě dolů směrem na Pikovice.
3. Po cca 30 m potkáte velmi zanedbaně vypadající odbočku na rozpadající se schodiště kamsi dolů
4. Vydejte se po schodišti. POZOR! Na schodiště padá skála, vstup jen na vlastní nebezpečí!
5. Až dojdete k řece, pokračujte po pěšině po břehu skrze celou osadu. Nezapomeňte zdravit lidi, které potkáte. Až
se vám bude zdát, že je pěšina tak úzká, že spadnete do vody, pravděpodobně jste na Augustýnce. Vítejte.
Lodí přes řeku:
1. Pokud máte štěstí a máme zrovna funkční pramici a zároveň vám věříme natolik, abychom vám ji půjčili, můžete
se dostat i přes řeku. Je to ideální způsob, jak se vyhnout nebezpečné padající skále a nejlepší způsob, jak na
Augustýnku dostat větší množství materiálu a vybavení.
2. Pokud jedete autem, zaparkujte kde se dá. Stejný nápad měla i spousta jiných lidí a všude již budou auta stát.
Dejte pozor, abyste neblokovali silnici ani žádný vjezd na pozemek.
3. Dostaňte se na místo označené v mapce. Bude třeba vstoupit na soukromý pozemek. Majitelem je přístup k naší
lodi tolerován, ale zavřete za sebou branku, neplašte zvěř a chovejte se tiše, jste na návštěvě.
4. Odemkněte loď a přeplavte se na druhý břeh.
5. Vždy se ujistěte, že je loď pevně přivázaná ke břehu, než odejdete.
Bezpečná cesta z Petrova (cca 5 km):
1. Pokud byste se rádi vyhnuli padající skále na pěšině od vlaku a zrovna není možno použít loď, „existuje“ ještě
cesta z Petrova u Prahy. Koukněte se na mapy.cz. Ty lesní cesty, které tam vidíte, skutečně existují, ale jde o
staré, zarostlé a občas i zavalené lesní cesty a pěšiny na prudkých svazích. Každopádně se chcete dostat k tunelu
pod tratí (označeno v mapce), protože určitě nechcete železnici překročit přes vysoký násep nebo ve skalním
zářezu.

