
 

 

Ahoj vodáci! 

omlouvám se za poněkud pozdní e-mail, ale do poslední chvíle nebylo nic jisté. Na jižní Moravě nám 
moc neprší, a když tak se to hned vsákne, tak jsem čekal, jak to celé dopadne. Momentálně je cca 3 cm 
podstav vody, ale následující dva dny má vytrvale pršet, tak se to snad zlepší. Pro jistotu ale natrénujte i 
lýtka na přetahování lodí ;) 

Začátek výletu a sraz 
bude v pátek 15. 6. 2018 večer v kempu Camp Znojmo, https://mapy.cz/s/2Jzta. Pokud to někomu časově 
nevychází, může se dostavit i v sobotu, ale pokud možno ráno, do 10 hodin. Jinak riskujete, že nás budete 
dohánět plavmo. 

Pokud se někdo nemá do kempu jak dostat, ať mi dá vědět, mohu předat kontakt na někoho, kdo jede z 
podobného směru. 

V kempu je restaurace, takže o svá bříška se nemusíte bát. 

Pokud přijedete autem, neparkujte prosím v kempu, ale naproti přes kanál, nebo na blízkém parkovišti u 
plovárny, ať nemusíme zbytečně platit za parkovné. 

Konec výletu 
Pokud budou síly stačit a počasí přát, dorazíme v pondělí 18. 6. do Hevlína, kde odevzdáme lodě. 

Spaní 
Spát budeme v kempech ve vlastních stanech, spacácích a karimatkách, odvážnější pod širákem. 
Kempovné neplatíte, je v ceně výletu. 

Jídlo 
Jíst se bude v kempech a restauracích po cestě. Jak si kdo objedná, tak se nají, na případné problémy s 
nakupováním (některé kempy jsou bez zázemí) včas upozorním. 

Lodě 
Budeme mít k dispozici zapůjčené kánoe Vydra a Tukan, což jsou začátečnické plastové kánoe pro dva 
respektive pro tři, které se výborně hodí na české řeky. Kdo je sám, toho k někomu přiřadíme, žádný 
strach. Zapůjčenou samozřejmě dostanete i plovací vestu, pádlo a nepromokavý barel (jeden na kánoi). 
Přilby nejsou na Dyji potřeba, ale kdo se bojí o své zdraví, nechť si nějakou přibalí. 

Převoz bagáže 
Převoz bagáže si budeme organizovat sami. Mnoho z nás včetně mě bude auty, domluvíme se na místě, 
jako obvykle. 

Náročnost 
Dyje je obtížností srovnatelná s klasickými jihočeskými řekami, je vhodná pro začátečníky a ty, kteří se 
nechtějí příliš namáhat a spíše si užívat přírodu moravsko-rakouského pohraničí. Celý sjížděný úsek je 
klasifikován jako ZWC, tedy stále ještě jako klidná voda. 



Vybavení 
Co vzít s sebou? Je to na vás, povinné není nic, ale určitě bych si vzal: 

• Stan (do kterého se vejdete). 
• Spacák (taktéž, navíc podle teploty). 
• Karimatka či nafukovací matrace (pokud nechcete spát na tvrdém). 
• Plavky (podle vkusu). 
• Oblečení do deště (leda by hlásili sluníčko na celou dobu). 
• Boty do vody - děti určitě, ale rozhodně jsou vhodné i pro dospělé. Ideální jsou speciální boty do 

vody, které stojí pár stovek. Hned za nimi v závěsu plátěné boty, nebo aspoň staré sportovní. O 
trochu méně pohodlné jsou sandály s pevnou špičkou (dostanou se do nich kamínky). Pohorky, 
sněhule, klasické sandály a flip-flopy jsou nevhodné, ale pořád lepší, než nic. 

• Opalovací krém (voda odráží UV záření, takže se spálíte rychleji než na louce vedle řeky). 

Dále se může hodit: Čelovka/baterka (ať najdete stan a své děti ve stanu), oblečení na chladnější večery, 
náhradní suché oblečení (když se cvaknete), repelent (na druhou stranu jsou komáři dobrá motivace pro 
pádlování :), voděodolnou schránku na mobil a jinou elektroniku (barel může selhat) a plynový vařič 
(pokud chcete ušetřit a vařit si sami). 
 
Odpovědnost za škody 
Nikdy nám ještě kánoi neukradli, ale pokud by se to stalo, jste za vaši kánoi a její příslušenství po dobu 
výletu zodpovědní. 
 
Tykání 
Na konec jedna formalita. Vodáci si tykají. Pokud někdo chce, aby se mu vykalo, ať dá vědět. 
 
Kontakty 
Pro případ, že by byl nějaký problém či dotaz, piště, volejte. 

Program, organizace: Vojta - 608 533 914 - vts.vts@gmail.com 
Přihlášky, platby: Pájič - 605 759 961 - info@osjo.cz 
 
Tak na viděnou v pátek večer, nebo v sobotu ráno a ať nám do té doby pořádně naprší! 
 
 


