
       P r o p o z i c e 

20. – 21. 8. 2016 Letní, srpnová, Moravice 
Pouze při dobré hydrometeorologcké situaci 

Vypouštění vody  9,5 m3/s  bude probíhat v sobotu od 9°° do 12°° 

        v neděli  od 9°° do 12°° 

 

Prezentace účastníků: ráno před zahájením sjezdu pod hrázkou v Podhradí  - Vítkově  

Povinné vybavení:       vesty, lodě zajištěné proti potopení 
Ubytování účastníků:  na vlastní náklady: v autokempu v Podhradí u Vítkova 731 485 665   

 

Doprava: vlastní,po sjezdu jede veřejný autobus  z Branky na Podhradí oba dny v 14,23 hod. a 16,48 hod.   

 

Program:                   

-  08,00 - 09,45 hod. - sraz účastníků V Podhradí a úhrada účastnického poplatku  
- 09,30 hod. – výjezd na řeku (doporučení na vodu) pod hrázkou v Podhradí u Vítkova nebo od mostu 

- 17,00 hod. - KONEC sjezdu u jezu v Brance u Opavy 

 

Po dohodě s majiteli se stanovují 2 nástupní místa a 4 výstupní místa: 

-točna pod hrází vyrovnávací nádrže Vítkov Podhradí 
-pod mostem vlevo na Podhradí u Vítkova 

-Žimrovice – výstup před a pod jezem 

-Hradec n/M – vlevo hned za silničním mostem 

-U jezu v Brance u Opavy vpravo 

                                   -Branka u Opavy  -  vpravo před jezem a u mostu vpravo i vlevo 

Upozornění:   bude vypouštěno asi 9,5 vteřinových m3 vody. Sjezd je proto vhodný nejen pro kanoe 
a kajaky všech typů. U raftových člunů sjezd možný, aby se nepoškodila loď. 
Registrovaní účastníci obdrží přesnější informace.  

 

Spojení na záchrannou službu: vodní záchranná služba, zdravotní služba 731 600 333 

 

Startovné:    30.-Kč od účastníka, hotově při prezentaci. Platí jen na dva dny sjezdu ve stejném 
termínu 

Další informace:  1. Možnost půjčení lodí – kanoí, raftů.  
(informace a ceník na www.campanulapujcovna.cz )  

2. Pro zájemce kurz výuky základů jízdy na kanoi podle zvláštní informace 

   www.campanulavodaci.cz (vodácká škola) 
 

Za nástup a výstup mimo uvedená místa nenese pořadatel odpovědnost. 
Pořadatelem je OKČT Moravská Ostrava a Campanula vodáci, z.s. 

Děkujeme za podporu  

http://www.svcampanula.cz/download/Moravice%20?erven%202012.doc
http://www.campanulapujcovna.cz/
http://www.campanulavodaci.cz/


 


