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Hradec n.
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Žimrovice

Kružberk

Jánské koupele

Podhradí

Zálužné

Start   0km (říční km 45,2)

Provalený jez   1km (říční km 44,2) lehce sjízdný vlevo, cca 20min od startu

Jez Jánské koupele   6,3km (říční km 38,9) náhon vlevo, přetahujte 
vlevo, nebo jeďte vpravo jez, cca 1hod. od startu, bufet

Autocamp Podhradí   16,2km (říční km 29) pravý břeh, cca 2,5-3hod. od startu

Nesjízdná hrázka   17,4km (říční km 28) přenést vlevo, ZÁKAZ SJEZDU!!! cca 3-4hod. od startu

Hotel Slezský dům   17,7km (říční km 27,8) pravý břeh, cca 5min. za hrázkou

Jez před ostrovem   19,5km (říční km 25,9) jet i přenášet vlevo, cca 20min. od hrázky

Jez Weison   26,7km (říční km 18,7) přenášet vpravo, jet 
vlevo do špice zlomu jezu, cca 4-5hod. od startu

Areál dobré pohody   33,3km (říční km 
12,1) vlevo, cca 5-6hod. od startu

Žimrovický jez   35,7km (říční km 9,7) přenášet vlevo 
i vpravo jet vlevo, cca 10min. od Areálu dobré pohody

Jez v Brance u Opavy   37,3km (říční km 7,9) konec sjezdu 
před jezem!, cca 6-7hod. od startu

      15. majowy  spływ
M o r a v  i c e  2018

26. – 27. 5. 

od tamy na zaporze Krużberk, z  Podhradi koło Vitkova do 
Żimrovic

lub do Branky u Opavy
Woda będzie wypuszczana z  tamy na zaporze Krużberk

w  sobotę od godz. 8:00 do 12:00
w niedzielę od godz. 7:00 do 11:00

Dziękujemy, że wspieracie finansowo organizację i przebieg spływu 
Morawicą.

Wasze 30 koron pomaga każdego roku zlikwidować hałdy
odpadków,

ratownicy na jazach są z  szeregu profesjonalistów a na koniec 
możecie skorzystać z  kabin toaletowych.

We współpracy miast i gmin mikroregionu Moravice

Informacje: www.campanulavodaci.cz    www.okct-m-o-cz.webnode.cz 

Wypożyczalnia łodzi:        www.campanulapujcovna.cz 

JAZY W PODHRADI I BRANCE – ZAKAZ SPŁYWU!!!
JAZY W PODHRADI I BRANCE – ZAKAZ SPŁYWU!!!

http://www.campanulapujcovna.cz/
http://www.svcampanula.cz/
http://www.vkcampanula.cz/


Kontakt na pogotowie ratunkowe: +420 731  600 333
Za wsiadanie i wysiadanie poza określonymi miejscami organizator 
nie ponosi odpowiedzialności a uczestnicy tym samym wystawiają
się na poniesienie konsekwencji. 

Akcje na Morawicy są częścią Cyklu oficjalnych spływów
województwa Morawsko-Śląskiego w roku 2017

Wpisowe: 30CZK za uczestnika, gotowe przy rejestracji. 
Uczestnik otrzyma kartę startującego.  Uczestnik może wyjść na 
wodę zaraz po uiszczeniu opłaty,  a najpóźniej pół godziny przed 
zamknięciem przepływu wody.
Ostrzeżenie :  W niektórych miejscach gminy będą pobierać  
40CZK- za wjazd i parkowanie  przy rzece. 
Organizatorem spływu jest OKČT (Ostrawski Klub Czeskich 
Turystów) Moravská Ostrava i wodniacy Campanula ,ul. Nádražní 
116, 702 00 Ostrava,  informacje +420 596 134 771, komórkowy  
+420 731 600 333

Opis: - spływ górnego odcinka rzeki Morawicy (Moravice) na 
odcinku Kružberk - Podhradí
- spływ dolnej części rzeki Morawicy na odcinku Podhradí - Hradec
- możliwość spływu aż do jazu w Brance u Opavy
Za zgodą właścicieli zostały ustanowione miejsca wsiadania i 
wysiadania z łodzi:
-pod zaporą Kružberk , przy restauracji Velké Sedlo i pod skałą
-Daviduv Mlyn
-w gminie Kružberk przy zajezdni autobusów
-w Jánských Lázních przy jazie
-na Rosolech bufet
-przy moście w Podhradí koło Vítkova
-pole pod tamą zbiornika buforowego Vítkov Podhradí
-Žimrovice – wysiadka przed i za jazem
-Branka u Opavy, na prawo przed jazem, bufet
-na prawo i na lewo pod mostem w Brance u Opavy, bufet
Ostrzeżenie: będzie wypuszone 17,5 m3 wody. Spływ dzięki temu 
jest odpowiedni dla łódek wszystkich typów. Na pontonach spływ 
możliwy. Od tamy w Podhradi przepływ zwiększy się o 0 m3/s. Ze 
względu na zmiany pogodowe, trzeba się liczyć ze zmianami 
przypływu w konsekwencji dopływu . Zarejestrowani uczestnicy 
dostaną dokładniejsze informacje.

JAZY W PODHRADI I BRANCE – ZAKAZ SPŁYWU!!!

7:00-11:00 h  przed rozpoczęciem spływu w obu terminach pod zaporą
Kružberk  i w godz. 11:00-15:00 w Podhradí koło Vítkova, po 
południu pod tamą buforową w  Podhradí koło Vítkova.

Obowiązkowe wyposażenie:  kamizelki, łodzie zabezpieczone na wypadek 
utonięcia

Zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie:
 - Daviduv Mlyn, Krużberk
 - Zálužná, paní Dostálová
 - autokemping  w Podhradí koło Vítkova
 - areál Dobré Pohody: pokoje + pole namiotowe: 
 - autokemping Kajlovec 
Dojazd: własny, po spływie jedzie autobus komunikacji miejskiej
                       z  Branky u Opavy do Podhradi oba dni o godz. 14:23 i 16:48.                  
Ewentualnie do Kružberku z  przesiadką w Melči
 (z Branky u Opavy o godz. 14:23)

Rejestracja uczestników: 

Partneři

                                     OFERTA

Partnerzy


