DUNAJSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 13.7. – 17.7.2019

Plavci milí, zdravím vás …
…přejíždíme řeku, dávnou hranici zemí moravských a hornouherských, za skly našeho klimatizovaného
mikrosvěta jak ve zrychleném filmu ubíhá nekonečný les, jeho smolnatá vůně mává svým jantarovým
praporem…otevřeš okno a zaplaví tě vedro dháckého předměstí před příchodem monzunu. Na obzoru
v oparu křivky Karpat, první…nebo poslední pahorky této obrovské horské podkovy…dotek Balkánu,
příjemný pocit. Město s hradem se čtyřmi věžičkami a…kalná voda Veliké řeky, vítají nás Uhry, ohnuté
stařeny v předzahrádkách okopávají dýně…bloudění po cestách necestách uherského venkova…směr
jenom tušíme. Nakonec jsme našli své místo, v zelené trávě s bílými chomáči květů topolů, co se nalepí
úplně na vše. Vodojem, který slouží jako maják pro ostatní. První večer. Zítra vyplujeme…
https://www.youtube.com/watch?v=S0DvPHj4Nug&list=RDS0DvPHj4Nug

Termín: sraz v sobotu večer 13.7. 2019, závěr akce ve středu
17.7.2019 (po obědě rozjezd domů)
Pojetí akce: poloexpediční (na lehko) či čistě expediční (na těžko), kdo nebude chtít vézt věci
potřebné v lodi, táboření bude na místech, kam lze dojet autem, takže si je vždy ráno rozhodíme
(auta) a věci převezeme (kdo bude chtít). Kdo si věci bude chtít vzít s sebou, též neprohloupí.
Doprava: Vlastní (autem) na místo srazu. Sraz bude v Maďarsku, generální směr pro všechny je směr
HU, tedy dvě možnosti, buď dálnice slovenská (10-ti denní známka 10Euro) – trasa Olomouc - Brno –
Břeclav – Bratislava, druhá možnost je okolo Vídně (okruhem), dálniční známka 10-ti denní 9 Euro.
Rakouská trasa je velmi pohodová a několikrát prověřená.

Místo srazu: v sobotu 13.7.2019 navečer zde https://mapy.cz/s/2zSEU. Tábořiště Vadvíz Kemping
http://vadviz-kemping.hu/cz/index.php, příjemné místo s bufétkem (mít forinty, možná budou brát i
eura), loukou, půjčovnou lodí. Nedaleko obce Dunakility (navigační bod), prakticky ihned po přejezdu
hranice do HU v obci Rajka odbočit směrem k Dunaji a do vsi Dunakility a pak úzkou asfaltkou do
kempu.

Předpokládaná místa noclehu, neděle večer tak jak na báchorečné výpravě před léty na louce u
peřeje (1. tréninkové místo divoké vody) https://mapy.cz/s/1vjuX:

Cca 20km plavby z campu Dunakility, tedy poměrně hodně, ale my to dokážeme. Cílem je především
peřej, na které můžeme v neděli večer a v pondělí ráno trénovat. Takové pěkné tréninkové místo na
zcela lužní řece je velice ojedinělá věc a tedy je náležitě využijeme.
Další nocleh (pondělí večer) na romantické komárovité louce https://mapy.cz/s/3pk79 nedaleko další
špičkové peřeje v závěru dunajských ramen – luxusní tréninkové místo divoké vody č. 2.

Zde na této mapě https://mapy.cz/s/2zSQq ještě ona peřej zobrazena není, ALE JE TAM !! Ranní
program podobný, jako na předchozím tábořišti, opět tréning na divoké vodě, která se nachází na
lužní řece = další div světa a této výpravy.
Celková trasa plavby z předchozího tábořiště přímou trasou by byla jen asi 11km, proto si plavbu
prodloužíme prozkoumáním tohoto odlehlého koutu vnitrozemské delty, několikrát jsem tam byl a je
to nádherná divočina rok co rok jiná.

V úterý po vyřádění se na peřeji č. 2 bychom pak vpluli do hlavního Dunaje a přejeli na úžasnou
oblázkovou pláž, kde bychom se oddali odpočinku, lelkování, koupání, pozorování parníků a šífů a
konzumaci nápojů a pokrmů. To mně připadne jako dobrý plán. Nocleh tamtéž:
https://mapy.cz/s/2zSY4, celková délka plavby z předchozího tábořiště cca 14km, z toho cca 6km
s rychlým proudem hlavního Dunaje.

No a středa….kousek popojedem cca 5km na tuto oblázkovou homoli https://mapy.cz/s/2zT0q a
vykoupeme se zde tak, jako kdysi před léty:

A na nejbližším možném místě pak budeme mít auta, třeba zde = obec Klížska Nemá (s hospůdkoumuzeem jak z knížky od pana Hrabala) https://mapy.cz/s/2zT1M, po vodě z oblázkové homole cca
7km rychlým proudem Dunaje (hodina plavby). No a pak domů.

Ubytování na akci: Ve vlastních stanech ve volné přírodě. Možno dle domluvy zapůjčit v Dlažce.
Stravování: Vlastní (v omezené míře lze zakoupit cestou). Zkusíme dle domluvy udělat něco
dohoromady.
Lodě, vybavení: Bereme Pálavy (ev. dle zájmu rafty – příliš nedoporučuji = velká dřina) – vyberte si!
Pádla, lodní pytle a ostatní vybavení také. Možno i vlastní. Potřebujete spacák, stan, PET láhve na
pitnou vodu, jídlo (a něco na vaření), čepici či šátek proti slunci, krém, repelent …
Celková délka plavby:
Neděle 20km (ramena), pondělí 14km (ramena), úterý 14km (ramena/hlavní tok), středa 12km
(hlavní tok). Celkem tedy cca 60km. Přílohou této zprávy je moje přehledová ortomapa z roku 2010
s vyznačenou přibližnou trasou a jejím kilometrováním. Podrobné turistické mapy a GPS budu mít
s sebou.
Vodácká obtížnost: ZW-C = stojatá tekoucí voda (typu Dyje, Morava ale proudnější), na splavech vlny
a víry (u místa táboření v neděli i v pondělí je špica peřej na trénování a svezení = podél peřejí cesta
takže se dají nosit lodě a jezdit pořád dokola do umdlení = viz. fota v závěru článku). Ramena mají
relativně proudnou vodu, takže pádlování není až tak namáhavé jak na typických českých volejích ala
Sázava, nejsou stísněná, nehrozí napadané stromy ani jiné nebezpečí. Plavba po hlavním Dunaji je též
bezproblémová, všechny případné velké lodě jsou vidět zdaleka a není problém se jim vyhnout. Ad
jízky: na několika místech cesty kříží ramena a křížení je uděláno tak, že je přes rameno hráz s cestou
a v jednom místě je vždy most pro auta a pod ním prostor na sjetí. Bude záležet na vodním stavu,
jestli budou tato místa sjízdná (bez námahy), nebo bude vody více a nebude možné most podjet =
posoudíme na místě. Rozhodně plovací vesty i dospělí !! Na hlavním Dunaji může být při zvrhnutí ke
břehu daleko a Rodič č. 1 ev. Rodič č.2 (aáááááááá, su dobrej, du s dobou) bez vesty je bobanům
prd platný !!
Každopádně: není nutno se příliš obávat, ani na ramenech, ani na hlavním Dunaji, obojí, kdo nezažil,
je silný a neobyčejný zážitek. Nedáme vám zahynout.
Pojištění léčebných výloh: Zajistěte si individuálně – zahraničí EU! běžné léky individuálně.
Repelent!!
Komáři: Komár je pouze psychologický problém. Zdaleka není jako grizzly.

Zdar jak sviňa

Vocel

