
SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY v úseku Litovel - Olomouc 

 

Pro zájemce o víkendové sportování jsme připravili dvoudenní sjíždění horního 

toku řeky Moravy z Litovle do Olomouce. Jedná se o mírně náročný meandrovitě 

tekoucí úsek v celkové délce cca 27 km, doporučujeme tedy alespoň minimální 

zkušenosti s pádlováním a ovládáním člunů! Ze Zlína se na místo startu 

dostanete autem za hodinu a půl jízdy (není nutno jet z Olomouce po dálnici), 

případně je možné využít i dopravu vlakem. Na trase je několik možností 

přespání mezi oběma etapami (kempy v Hynkově, Horce nad Moravou a případně 

i Resort Krásná Morava přímo v Olomouci. Výhodou je také možnost využití MHD 

z Horky n. M. do Olomouce a několik různých kombinací sjíždění. Z Litovle je po 

většinu roku sjízdná tzv. Malá voda, vlastní tok Moravy odsud protéká CHKO 

Litovelské Pomoraví a je přístupný až od 1. srpna. Jednotlivé úseky Litovel – 

Hynkov nebo Litovel – Horka n. M. a v návaznosti druhý den sjíždění budeme 

řešit po vzájemné dohodě. Další variantou je sjíždět pouze úseky Hynkov – Horka 

n. M. a odsud druhý den do Olomouce. Stejně tak je možné kombinovat uvedené 

etapy s úseky od Postřelmova do Litovle a užít si třeba až čtyřdenní plavby!  

 

Důležité informace a pokyny: 

LODĚ SE NESMÍ NECHÁVAT NA PŘÍMÉM SLUNCI 

Možnost prasknutí a výměna válce pak stojí přibližně 5.000,- Kč!!!  

V místě startu je vždy sraz před 10. hodinou, pak vám lodě od 10.00 do 10:30 

nahustíme elektrickým foukadlem, vyřešíme logistiku s odpolední přepravou aut 

a kolem 11. hodiny vyrazíme na vodu. Během plavby bude k dispozici pumpa na 

dohuštění člunů, vesty pro všechny účastníky a případně i vodotěsné vaky na 

svačinu, náhradní oblečení, mobily apod. 

Do lodi doporučujeme obuv do vody - staré tenisky nebo sandály, další oblečení 

podle předpovědi počasí. V případě slunečných dní krém na opalování, pokrývku 

hlavy, sluneční brýle, plavky atd. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin! 

Akce proběhne jen za pěkného počasí - CHCEME PRO VÁS ZÁŽITEK, NE TRAUMA! 

Na místo je samozřejmě možné přijet už v pátek odpoledne a strávit zde dvě 

noci.  

 

CENA 990,- KĆ  ZAHRNUJE DVOUDENNÍ PŮJČOVNÉ ČLUNU PRO 2 OSOBY, 

DOPRAVU MATERIÁLU A INSTRUKTORSKÉ SLUŽBY; V CENĚ NENÍ ZAPOČÍTÁN 

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ V KEMPU PO TRASE A DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ  

   



 

 

                         

Další informace a přihlášky:  Petr Hambálek, 603 149 241, www.hambalek.eu 


