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[ČESKO] 
 

MORAVA 
 
Mnohdy opomíjená a dosud mnohými vodáky neobjevená řeka Morava nabízí 
sama téměř vše, co jiné české řeky nabízejí dohromady. Naleznete zde jak 
rychlé peřeje, tiché meandry a romantická slepá ramena, vysoké kopce, stinné 
lužní lesy, přírodní tábořiště, bobří hráze i významné historické památky. Co zde 
naopak budete hledat jen stěží, budou davy vodáků, nikdy nespící přeplněné 
kempy, ale také pohodové sjízdné šlajsny neboť Morava nikdy nebyla řekou 
vorařů, kteří by po ní plavili vory a dříví. 
 
Během naší plavby rychlý proud a peřeje postupně vystřídají meandry, kterými 
nás Morava zanese do CHKO Litovelské Pomoraví – chráněného území 

s původními lužními lesy a unikátní vnitřní deltou s četnými rameny, ostrůvky a 
celými hromadami naplavených stromů a dřeva. Při troše štěstí se tu setkáme s 
bobry, zahlédnout můžeme i vydru nebo volavky a čápy. Od Litovle poplujeme v 
červencovém termínu do Hynkova náhonem Malá Voda, u srpnového termínu 

zkusíme štěstí za příznivého vodního stavu v hlavním korytě. Z Hynkova se 
vydáme dál Mlýnským potokem – vedlejším ramenem Moravy, ale není třeba 

mít strach – také náhony a vedlejší ramena Moravy jsou dnes celkem přirozené 
toky. Umožní-li nám to vodní stav, vrátíme se do hlavního koryta řeky ještě před 
Olomoucí, kde naše plavba končí.  

 
Obtížnost plavby je do WW 1+, hlavně zpočátku se jedná o rychleji tekoucí vodu 
s nepříliš obtížnými peřejemi, v dolním úseku se mohou vyskytovat padlé kmeny.  
 
Program: 

1. den: sraz v podvečer v místě vyplutí na tábořišti 

2.– předposlední den: po nezbytné instruktáži a seznámení s používaným 

vybavením plavba v denních etapách s možností návštěvy okolních památek a 
pozoruhodností, ubytování na tábořištích a v kempech  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 

 
Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: do WW 1+ 
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany,           

pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy. 
 

 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

4 denní z Postřelmova  

5.7 8.7 Postřelmov -  Hynkov Pískáč 51 1 890 

5 denní z Postřelmova 

5.7 9.7 Postřelmov -  Olomouc Pískáč 71 2 190 

6 denní z Rudy nad Moravou 

4.7 9.7 Ruda -  Olomouc Ruda n/Moravou 86 2 490 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací pálavy), 
pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a nepromokavých bund, 
snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava osobních věcí během 
programu, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: - 200 Kč až - 240 Kč 
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 165 Kč/den. 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2017! 
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