Divoká Orlice 6. 5. 2017
Jednodenní splutí Divoké Orlice z Nekoře do Bohousové (19 km), případně až do
Potštejna (28 km). Pro splutí tohoto krásného úseku Orlice je potřeba nadstandardní
vypouštění vody z Pastvinské přehrady, které jednou za rok zajišťují vodáci ze
Žamberka. Obtížnost splouvaného úseku je WW I+. V úseku Bohousová - Potštejn až
WW II. Splutí je tedy vhodné pro vodáky, kteří již někdy seděli v lodi a mají alespoň
základní vodácké zkušenosti: dokáží udržet směr lodě v proudící řece, zastavit u
břehu atd.
Splutí nabízíme ve dvou variantách. S instruktorem a bez instruktora.
Splutí zahrnuje pro každého účastníka místo ve dvojmístné kánoi, pádlo a plovací
vestu. Každá kánoe bude vybavena 50l barelem na věci. Po domluvě a alespoň
čtyřech zájemcích je možné místo kánoe zapůjčit raft. Na něm bude ale možné jet
pouze do Bohousové, protože níže bude pro raft málo vody.
Varianta s instruktorem navíc zahrnuje úvodní školení před vyplutím a doprovod
instruktora během splouvání (doporučujeme zvláště pro méně zkušené vodáky).

Cena
Splutí s instruktorem: 400 Kč/osobu
Splutí bez instruktora: 250 Kč/osobu

Cena zahrnuje
Zapůjčení vybavení (místo v lodi, pádlo, vesta, barel na věci), dopravu materiálu na
start a z cíle splutí, plánek splouvaného úseku a výklad trati. Pro účastníky splutí
s instruktorem dále úvodní školení, doprovod instruktora při splouvání, zajištění na
jezech.

Cena nezahrnuje
Dopravu osob na start a z cíle. Na místě bude možno dohodnout převoz z cíle zpět
k autům do Nekoře za příspěvek na naftu 100 Kč za osobu.
Případný poplatek za splutí pro organizátory vypouštění přehrady. Zatím není jasné,
zda se letos bude platit. Pokud ano, předpokládáme, že půjde o symbolickou částku
v řádu desetikorun.

Výdej lodí
Lodě budeme vydávat v Nekoři mezi 7:30 – 9:00. Pro účastníky splutí s instruktorem
proběhne v 9 hodin úvodní školení a posléze společně vyplujeme na vodu.

Cíl splutí
Lodě budeme vyzvedávat u silničního mostu v Bohousové mezi 11:00 – 13:00 nebo
následně v kempu Vochtánka v Potštejně od 13:30.

Doporučené vybavení
Voda v květnu bude ještě studená. Ideální je vyrazit v neoprenu a vodácké bundě.
Pokud nemáte, ozvěte se. Poradíme Vám, kde si vybavení půjčit. Případně můžete
vyrazit v jiném vhodném oblečení. Vhodné je funkční oblečení se svrchní vrstvou
odolnou proti vodě. Na nohy si vezměte neoprenové boty, nebo jinou pevnou obuv,
která bude dobře držet na noze. Nevhodné jsou pantofle nebo jednoduché sandály.
Pokud nepojedete s instruktorem, doporučujeme házecí pytlík. Po předchozí domluvě

Vám ho rádi zapůjčíme a vysvětlíme alespoň základy jeho použití. Vezměte si také
oblečení na převlečení pro případ převržení do vody. Bylo by nepříjemné jet většinu
cesty v mokrém oblečení. Určitě také přibalte oblečení, do kterého se budete moct
převléknout v cíli. Toto oblečení Vám rádi do cíle převezeme autem.

Objednávka
Splutí si objednejte emailem na stepan@jokota.cz, nebo telefonicky na čísle
774 830 828. Do přihlášky uveďte jména osob, požadované velikosti vesty,
telefonický a emailový kontakt. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu
zvláště na základě počasí, stavu vody, povodně, sucha, požáru a ostatních katastrof.
Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle 774 830 828 nebo e-mailu
stepan@jokota.cz.
Těšíme se na viděnou na vodě,
Štěpán Koutek - JOKOTA

