
Propozice 32. ročníku srazu vodáků na Orlici - v „Litickém oblouku“ 
 

Pořadatel:  Kanoistika – vodní turistika, Týniště nad Orlicí 

 

Datum akce: 14.5.2011 

 

Zahájení: v 11.00 hodin nad mostem v Záchlumí vedle železniční zastávky Bohousová 

 

Závěr akce: u mostu v Potštejně, akci ukončí závěrečná loď 

 

Přihlášky: na emailovou adresu vonlukasek@seznam.cz. Přihláška bude obsahovat počet 

účastníků s kontaktní adresou a s označením oddílu nebo soukromé party a počet lodí. Toto je 

důležité ke zdůvodnění pouštění vody i v dalších letech. Pořadatel nevybírá žádné vklady, 

neposkytuje občerstvení, ani neprovádí bezpečnostní službu. Dává pouze celé vodácké 

veřejnosti na vědomí možnost splutí atraktivního úseku Divoké Orlice. Mezi 11.00 - 14.00 

hod. bude odstavena vodní elektrárna v Liticích nad Orlicí, což zvětší průtok v „oblouku“.  

 

Bezpečnost: každý účastník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel zakazuje samostatnou jízdu 

mládeže pod 15 let bez doprovodu dospělých osob. Za bezpečnost ručí dospělí účastníci 

osádek lodí a vedoucí jednotlivých výprav. Pro všechny účastníky jsou povinné plovací 

vesty, u mládeže přilby, lodě zabezpečené proti potopení a vybavené záchytnými šňůrami. 

Pořadatel doporučuje všem účastníkům, zejména mládeži a dospělým nad 50 let ověření 

vlastního zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. Dále pořadatel doporučuje jízdu v malých 

skupinách s bezpečnou vzdáleností. 

 

Upozornění: pořadatel upozorňuje řidiče doprovodných vozidel na zákaz vjezdu na louky a 

na nich couvání a otáčení při skládání a nakládání lodí. Dále upozorňuje účastníky, aby 

respektovali soukromý majetek, nepřecházeli louku od zastávky linkového autobusu (proti 

restauraci v Záchlumí, zejména oplocené zahrádky). Zákaz vstupu na lávku u elektrárny v 

Liticích nad Orlicí. Je zakázáno na ní postávat zvláště ve skupinkách z důvodu koroze. Pod 

vysokým železničním mostem v Sopotnici je zákaz vystupování na levý břeh v délce 300 m. 

Akce probíhá v Přírodním parku Orlice, tak zároveň upozorňujeme na řád 

v této oblasti, dodržování pravidel slušného chování a respektování 

přírody!!! 
 

Informace: voda jde pouze v sobotu 

 

 

V případě dalších nejasností budou informace poskytnuty na mailu: 

vonlukasek@seznam.cz, tel. 732680548 

 

Poznámka: žádost zaslána na Krajský svaz rybářů Hradec Králové, ŽP MÚ Žamberk, 

Obecní úřad Záchlumí, Povodí Labe 

 

  

 

 

mailto:vonlukasek@seznam.cz

