Orlice a Morava 2020 (1. – 8. 8. 2020)
Během týdne splujeme 2 řeky. Nejdřív Divokou Orlici z Kostelce nad Orlicí do Svinar.
V půlce týdne se přesuneme na Moravu, kterou splujeme z Postřelmova do Hynkova.
Cestou navštívíme mnoho zajímavostí v okolí řeky. Nocovat budeme v kempech u
řeky. Každý den sjedeme úsek řeky na kánoích. Při splouvání vás doprovodí vodácký
instruktor. Zavazadla Vám mezi tábořišti bude převážet doprovodné vozidlo, takže po
vodě povezete pouze to, co budete potřebovat během dne.
Divoká Orlice pramení v horských rašeliništích na polské straně Orlických hor. Dále
teče jako hraniční řeka až k Zemské bráně, odkud směřuje přes Klášterec nad Orlicí
do přehrady Pastviny. Nedaleko pod přehradou se stočí na západ a přes Žamberk,
Litice a Kostelec nad Orlicí míří k Týništi nad Orlicí, u nějž spolu s Tichou Orlicí tvoří
zdrojnici Orlice. Jako Orlice pak obě řeky pokračují dále na západ až do Hradce
Králové, kde tvoří levostranný přítok Labe.
Morava je jednou z největších českých řek. Nedaleko pramene tvoří historickou
zemskou hranici Moravy a Čech a na dolním toku je hraniční řekou mezi Českem a
Slovenskem. Pramen Moravy není daleko od pramene Tiché Orlice. Morava pramení
na úbočí Kralického Sněžníku u Dolní Moravy. Odtud teče přes Hanušovice, kde za
dobrého vodního stavu začíná vodáky využívaná část řeky. Pokračuje pak v podstatě
stále na jih přes Postřelmov, od kterého již bývá Morava sjízdná po většinu roku. U
Litovle obklopuje řeku CHKO Litovelské Pomoraví, skrz které se dostává do
Olomouce, kde většina vodáků svou plavbu končí. Z Olomouce řeka pokračuje přes
Kroměříž, Uherské Hradiště, Strážnici a Hodonín, aby na trojmezí Česka, Slovenska a
Rakouska na soutoku s Dyjí opustila naši zemi a nedaleko Bratislavy se jako hraniční
řeka Slovenska a Rakouska vlila do Dunaje.
Po vodácké stránce jsou obě řeky velmi atraktivní, ale zároveň dostatečně
jednoduché, aby byly vhodné pro vodácké nováčky. Ostřílení vodáci se ale rozhodně
nudit nebudou. Budou si užívat krásnou okolní přírodu a zvláště na horním toku
Moravy peřejnaté úseky, které již nováčkům ostříleným z předchozího splutí Divoké
Orlice nebudou činit potíže. Dle klasifikace obtížnosti se námi splouvané úseky budou
pohybovat mezi ZW a WW I.

Informace o programu:
1. 8. – so:

Sejdeme se v odpoledních hodinách v kempu Rampa Sport
v Týništi nad Orlicí. Večer proběhne uvítací posezení doplněné
„welcome drinkem“, kde se dozvíte vše potřebné o průběhu celého
týdne.

2. 8. – ne:

Ráno vyjedeme vlakem do Kostelce nad Orlicí, odkud po úvodním
školení jízdy na lodi a bezpečného pohybu po řece pak splujeme
Divokou Orlici zpět do Týniště nad Orlicí (16,9 km). Pokud bude
chuť a vyjde čas, můžeme se cestou stavit na zámku Častolovice.
Oběd si můžeme dát buď v Častolovicích nebo Česticích.

3. 8. – po:

Splujeme úsek z Týniště nad Orlicí do Krňovic (14,4 km).
Proplujeme přírodním parkem Orlice a za celý den téměř nepotkáme
civilizaci. Potkáme pouze jeden stánek, na jehož provoz se nebudeme
spoléhat, takže bude potřeba se vybavit vlastním obědem, který si
dáme na některé ze zastávek během dne. V Krňovicích není tábořiště.
Budeme spát na louce u řeky. Pro žíznivé a hladové to bude ale do
hospody kousek.

4. 8. – út:

Poslední den na Orlici splujeme úsek z Krňovic do Blešna (6,8 km).
Ráno před vyplutím bude ještě prostor pro návštěvu Podorlického
skanzenu. Poplujeme opět přírodním parkem Orlice. Na oběd se
stavíme v osvědčené hospodě v Nepasicích. Z Blešna se pak
přesuneme vlakem do Postřelmova, ze kterého další den vyrazíme
po Moravě. Pokud bychom měli štěstí na dostatek vody, zahájíme
splutí Moravy již v Hanušovicích. Trasa by se pak o dva dny posunula
a končili bychom již v Třeštině. Šance na dostatek vody pro plavbu
z Hanušovic ale není příliš velká.

5. 8. – st:

Splujeme úsek z Postřelmova do Třeštiny (18 km). Na oběd se
stavíme v Leštině. Milovníci koní mohou nakouknout do koňské farmy
v Třeštině.

6. 8. – čt:

Splujeme úsek z Třeštiny do Litovle skrz CHKO Litovelské Pomoraví
(22 km). Cestou se vykoupeme v pískovně u Mohelnice. Na pozdní
oběd se stavíme v Nových Mlýnech. Večer se nabízí k procházce po
Litovli.

7. 8. – pá:

Splujeme úsek z Litovle do Hynkova (11 km), kde naši plavbu
zakončíme. Cestou se vykoupeme v pískovně Náklo, kde si můžeme
dát i něco k jídlu.

8. 8. – so:

Rozloučíme se a rozjedeme se do svých domovů. Kdo bude mít chuť,
může ještě využít část dne k prohlídce blízké Olomouce. Za návštěvu
stojí například Biskupský palác, orloj na olomoucké radnici nebo
vyhlídková věž.

Po cestě je mnoho dalších památek a jiných míst stojících za návštěvu, která také
podle časových možností a Vaší chuti navštívíme. Během cesty bude vždy dost
prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku nebo osvěžení se v některé z mnoha
hospod, kterých je kolem řeky dostatek.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem nebo autobusem do Týniště nad
Orlicí a odtud pěšky na tábořiště Rampa Sport cca 1,1 km (od vlaku)
respektive 600 m (od autobusu – Týniště n. Orl., nám.), případně
autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem, či jinak z Hynkova. Dopravu na nádraží
zajistíme.

Tábořiště Rampa Sport v Týništi nad Orlicí

Doporučená výbava
Stan, spací pytel, karimatka, oblečení do lodě, boty do vody (Doporučena je pevná
obuv. V pantoflích se špatně chodí v řece a obvykle se utopí při prvním vykoupání.),
pláštěnka, pokrývka hlavy, opalovací krém, pokud si budete chtít v kempech sami
vařit, tak plynový vařič a další potřeby pro vaření, hudební nástroje a dobrá nálada.

Cena
1800 (1100) Kč za osobu

Cena v závorce je při účasti na splouvání pouze jedné z řek.
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel mezi tábořišti, doprovod instruktora při
splouvání řeky včetně výuky pádlování, doprava z Hynkova na nádraží.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob
Po dohodě je možné se zúčastnit splouvání jen jedné z řek, případně i jinak
zkrácené části zájezdu.

Týmové oblečení JOKOTA
Možnost objednání týmového oblečení Jokota. Všechny druhy oblečení jsou v modré
barvě, mají na hrudi žluté logo Jokota, nápis Orlice, Morava 2020 a mapu
splouvaného úseku.
Ceník oblečení:

pánské tričko

dámské tričko

190 Kč/kus

190 Kč/kus

Oblečení je potřeba objednat nejpozději do 20. 7. 2020, abychom ho stihli
nechat vyrobit!

Přihláška
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon,
požadovanou velikost vesty (S/M/L/XL…) a v případě zájmu počet kusů triček včetně
velikostí. Přihláška se stává platnou a závaznou pro obě strany zaplacením zálohy
500 Kč na osobu. Platební údaje Vám budou sděleny obratem po zaslání přihlášky.
Místo zálohy je možné zaplatit rovnou celou částku s tím, že v případě Vaší neúčasti
Vám bude zaplacená částka nad 500 Kč/osobu vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu programu zvláště na základě počasí, stavu vody, chuti nebo nechuti
účastníků k všemožným radovánkám, povodně, sucha, požáru a ostatních katastrof.
Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle 774 830 828 nebo e-mailu
stepan@jokota.cz.
Těšíme se na viděnou na vodě,
Štěpán Koutek - JOKOTA

