
MĚSTO BOHUMÍN               GMINA   KRZYŻANOWICE                     O.S. POSEJDON 
 
 
 
 
 

VODÁCKÁ AKCE „Uzamykání meandrů Odry 2011“ 
 

v rámci projektu:  
„Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši“ 

 
ANTOŠOVICKÁ LÁVKA - STARÝ BOHUMÍN - ZABEŁKOW - KRZYŻANOWICE 

se koná  v sobotu 1. října 2011  
 

09,30 – 10,00 hod.  Sraz účastníků na startu na řece Odře u Antošovické lávky v Bohumíně-Pudlově 
10,00 hod.   Slavnostní zahájení vodácké akce a otevření nástupních schůdků pro vodáky 

10,15 – 12,15 hod.  Start a sjezd Odry od Antošovické lávky do Krzyżanowic 

10,30 hod.  Zastávka a otevření nástupních schůdků pro vodáky ve Starém Bohumíně 
12,00 – 13,00 hod.  Výstupní místo v Zabełkově na Odře  - občerstvení pro vodáky  
13,00 - 14,00 hod. Cíl u výstupního místa v Krzyżanowicích      
   

DOPRAVA:  Na start a z cíle plavby se všichni účastníci akce dopravují individuálně.  

   Doprava půjčených lodí je v režii pořadatelů.  

 

Délka trasy:  Antošovická lávka - Starý Bohumín  2,5 km 
   Starý Bohumín - Zabełkov   6,7 km 
   Zabełkov - Krzyżanowice   5,6 km 
 
PROPAGACE:  Každý aktivní účastník sjezdu řeky obdrží v cíli v Zabełkově  zdarma karetní hru 
   PEXESO Fauna v meandrech Odry 
 

Půjčení lodí:  Akci lze absolvovat na vlastních lodích nebo na lodích půjčovny 

   za jednotnou cenu 100 Kč/2 osoby za dopravu lodě.  
   Zdarma se zapůjčují kromě lodě také pádla, vesty (povinné vybavení), 

   lodní vaky a házecí pytlíky. Dopravné se hradí namístě. 

 

   Rezervace míst a typu lodí z městské půjčovny Bohumín a z půjčovny 
   Poseidonu do 29.9. 2011 na tel. 731 130 686 u p. Piperka  
   Rezervace lodí Gminy Krzyżanowice do 28.9. 2011:  
   tel.: +48 32 419 40 50, kl. 466, srodkipomocowe@krzyzanowice.pl  
  
Každý účastník akce (dále jen „vodák“) je povinen se řídit těmito pravidly: 

1. Loď je zapůjčena pouze vodákovi, který čestně prohlásí a stvrdí svým podpisem, že ovládá 

řízení lodi a zásady postupu při převrhnutí lodi a záchraně osob, a že si je si vědom své 

zodpovědnosti za svou bezpečnost a bezpečí posádky.  

2. Sjezd všech vodáků probíhá na vlastní nebezpečí.  

3. V případě kolize jiné lodi si vodáci navzájem pomáhají.  

4. Vodáci plují ve skupinách minimálně dvou lodí. 

5. Vodáci respektují časový harmonogram sjezdu. 

6. Při sjezdu řeky se vodáci chovají tiše a nevystupují na břeh, aby neplašili hnízdící ptáky. 

  

 


