
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška z Olomouce 
 

pořádá jednodenní vodáckou plavbu jarní přírodou 
 

 
 

 

Na raftech k soutoku Moravy s Bečvou 
úterý 1. květen 2018 (svátek) │ z Bolelouce do Lobodic 

 
Splouvání toku Moravy je určeno pro nenáročné vodáky, kterým zajistíme místo na raftu. Zájemci 

s vlastním člunem či lodí jsou také vítáni. Na trase od Bolelouckého jezu do Lobodic (cca 14 km) 

uvidíme zajímavý boleloucký splav, krásnou řeku Moravu a přírodu na jejich březích, staré mosty, 

soutok Moravy a Bečvy a nádhernou Národní přírodní rezervaci Zástudánčí. 

Start: V 10.30 z východního břehu pod bolelouckým splavem (nad splavem je starý silniční most). 

Cesta vyznačena na druhé straně letáku. Cíl: most v Lobodicích. Do místa startu jede linkový autobus, 

stejně tak z cíle. 

 

Nevratná záloha: 200 Kč (pokud nemáte vlastní člun) 
(zbytek ceny doplatíte podle nákladů na půjčovné raftů, max 100 Kč/osoba)  

Přihlášky, pokyny k platbě: www.malaliska.cz/morava 
 

Podrobnosti na druhé straně 
 

http://www.malaliska.cz/morava


Jak jsme napsali v úvodu, je splouvání toku Moravy určeno pro nenáročné vodáky. Nicméně POZOR – je 

tam jeden velmi záludný „malý - neviditelný“ splav pod mostem s velkým neviditelným zpětným 

vírem. Pro raft by splav neměl představovat nebezpečí, ale vodáci s ostatním typem lodí musí být buď 

jen zkušení vodáci, nebo velmi doporučujeme loď přenést.  

Všichni jedou na vlastní nebezpečí, všichni účastníci jsou také naší organizací automaticky pojištěni 

proti úrazu. Věci si zabalte do nepromokavých obalů (v raftu na podlaze bývá voda). U dětí do 18 let 

požadujeme, ať si vezmou vlastní záchranné vesty. 

 Všichni zájemci o účast (ať na našich raftech, nebo na vlastních lodích) se přihlásí přes přihlašovadlo na 

www.malaliska.cz/morava. 

 Kdo chce, může jet vlastním autem a člunem (pálavou, kánoí, …) s tím, že řidiče za mírný poplatek 

můžeme zavézt zpět z Lobodic k bolelouckému splavu. 

 Kdo nemá vlastní člun a chce zajistit místo na raftu, zaplatí do 15. 4. 2018 nevratnou zálohu 200 

Kč/osoba na náš účet č. 2000220088/2010, var. symbol 180501. Dle počtu zájemců se případně 

dopočítá konečná cena. Za tuto zálohu se pronajmou rafty a pádla a zároveň se z toho zaplatí dovoz a 

odvoz raftů.   

 Pokud nestihnete tento termín, můžete si sami např. na http://vodaksport.cz/ půjčit loď a dopravit ji 

na místo startu.  

 Pro ty, co nepojedou vlastním autem, doporučujeme autobus z Olomouce v 9.20 z autobusového nádraží, 

v 9.25 z Tržnice na zastávku Dub nad Moravou-BOLELOUC rozcestí. Po příjezdu sem v 9.53 se pěšky 1,5 

km přemístíme k východnímu břehu Moravy k bolelouckému jezu. 

 Odjezd zpět do Olomouce se počítá autobusem v 16.53 z Lobodic přes Tovačov - v Olomouci 17.50. 

 Nečlenové spolku Přátelé přírody z. s. na místě zaplatí příspěvek na akci 20 Kč. 

 

S vodáckým pozdravem AHÓÓJ     pořadatelé 

Petr Trpaslík Zatloukal (731 609 679, pzp@email.cz), 

Zdeněk Zbožínek (737 200 820) a Božena Böhmová  
 
 

 

Zastávka Odj.  

Olomouc,,aut.nádr. WC MHD  9:20   

Olomouc,,Kosmonautů MHD  9:25   

Olomouc,,Tržnice plocha MHD  9:35   

Olomouc,,Trnkova MHD  9:37   

Olomouc,,Andělská MHD  9:39   

Olomouc,,Ahold MHD  9:40   

Kožušany-Tážaly,,křiž.  9:44   

Blatec,,rozc.  9:46   

Charváty,,náves  9:48   

Charváty,Drahlov,náves  9:50   

Dub n.Mor.,Bolelouc,rozc.  9:53   

Příjezd v 9:53  do zastávky:  Dub n.Mor.,Bolelouc,rozc.  a dále pěšky 1,5 km na druhou stranu Moravy 

k Bolelouckému jezu. (cca 20 minut cesty). Postupujte prosím přesně podle mapky.   

http://vodaksport.cz/

