Popis trasy splutí Dunajce

Dunajec a
Tatry2011
Průvodce akcí

Vážení vodáci obou pohlaví,
za pár hodin se dostanete se svými
plavidly na hladinu jedné z nejkrásnějších řek – DUNAJEC. A
ačkoliv většina z vás se s ním určitě nesetká poprvé, jistě se rádi
dozvíte něco víc o této krásné řece.
Řeka Dunajec vzniká soutokem Bílého a Černého Dunajce a
hned vzápětí přijímá vody řeky Bialky. Všechny tyto rodné řeky
vznikají samozřejmě z dalších potoků a potůčků, ale mají jedno
společné. Všechny pramení na severních svazích Vysokých Tater.
Přičemž nejdále na západ je to prameniště severně pod Rákoněm a Volovcem v Roháčích a na východě pak v Bělovodské
dolině.
Už jen málo z nás pamatuje naše začátky na této řece, kdy jsme
začínali plavbu v Nowom Targu a končili u Kroscienka . Čili
nastupovali jsme na řeku a vysedali z lodí na konci splutí na
polské straně.Délka splutí měla tehdy 60 km a končili jsme již za
soumraku či tmy. Dnes budeme splouvat jen úsek, kdy řeka tvoří,
téměř vždy společnou hranici mezi Polskem a Slovenskem – tedy
z Lysé nad Dunajcem k ústí Lesnického potoka. Délka plavby je
18 km, výškový rozdíl hladin kolem 50 m. Rozdíl mezi hladinou
v Crostyně, kde je dnes hráz přehrady, která svými vodami
zaplavila jednu z přírodních krás – Czerwone skalki a Szcawnicou
, což je asi 3 km dále, než my končíme plavbu, je udáván 66 m.

1

2

Samozřejmě, že vedle plavby po řece našim očím neuniknou
zajimavosti, kterých je kolem řeky dostatek.
Na polské straně, tedy na levém břehu se potkáme s plťařským
přístavem ve Sromovcách – Katy. Pltě, jako turistická zajímavost, nemající široko daleko konkurenci ( dnes už ale plují i na
Váhu v okolí Strečna), nás budou doprovázet po celou naši
plavbu. Připomínají, že Dunajec byl dávnou vodní cestou po které
se splavovalo dřevo z Tater do Visly a pak až do Baltu. Prvním
uznávaným „pltníkom“ byl cestovatel Daniel Krman z Omnšenie
při Trenčíně, který byl již v srpnu 1708 vyslán k švédskému králi
Karlovi XII , aby dohodl podporu pro odboj. Cestu k Baltu
absolvoval na dlabané plti. Začátek turistického „pltničenia“
můžeme však zařadit do konce 17. století. Podle ústního podání
byl prvním průvodcem po Dunajci a zároveň výrobcem pltí jistý
Gondek – Kaspar ze Zamagurskej Lesnice. V 19. století tvořilo
pltnický park osm souprav. Splouvalo se mezi Červeným
Kláštorom a Szcawnicou, kde turisté nasedly do kočárů a vrátili
se zpět, a to po cestě, která dodnes věrně kopíruje pravý břeh
Dunajce, často i s doprovodnou goralskou kapelou.
První vesnicí na pravém břehu jsou Majere. Nás tu vítá nově
vybudované přístaviště slovenských pltí s restaurací a malým
kempem.
Otevírá se nám první pohled na panorama Pienin nad levým
břehem. Hřeben Pieninje 10 km dlouhý a pohoří je asi 5 km
široké . Dnes jsou Pieniny chráněným územím a na obou stranách
hranic byl vyhlášen první mezinárodní národní park..
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Po levé straně nás vítá nový kostel v Sromowcach Srednych. Při
našich pravidelných výpravách na Dunajec jsme byly svědky jeho
postupné výstavby.
Současně po pravé straně se objevuje obec Červený klášter,
dnes spojená s polským břehem lávkou pro pěší. Ta byla
postavena v roce 2006. V obci se nachází i klášter, který založili
kartuziáni v r. 1319 a během 14. století ho postupně dobudovali.
V roce 1431 byl husity vypálen. Kartuziáni byli mniši, mající
přísné regule. Směli spolu mluvit jen jednou v roce – na vánoce,
spali v rakvích a ještě za života měl každý vykopaný hrob.
Memento mori – pamatuj na smrt, to bylo jejich krédo. Dnes je
v klášteře muzeum, turistické centrum. Vedle, za potokem Lipník
se nachází známý pieninský kemp. Některé pltě vyplouvají i
z přístaviště pod klášterem. Ale hlavně . Nad levým břehem se
vypínají Tři koruny, nejvyšší místo Pienin a na západě se rýsují
Belanské Tatry.
Při plavbě z Červeného Kláštora obeplouváme Kláštornů horu,
která leží na pravém břehu, zatímco na levém se tyčí masiv Troch
korun a přímo na břehu pak kopec Facimiech. Začíná PRIELOM
DUNAJCA .Jeho první zajímavostí je na levém břehu Rybářská
jeskyně , kde prý se schovávali rybáři před deštěm.
Na pravém břehu se brzy objevuje skalnaté plato a koryto řeky se
svírá. Jsme u Jánošíkova skoku. Zde prý unikl Jánošík uherským
žándárom. A hloubka vody je tu prý 12 metrů. Však to zkuste.
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Za další zatáčkou se Dunajec ubírá na sever a v údolí mezi
Kláštornou horou a další horou HOLICA se kdysi nacházela
sklářská osada Huta. Dnes už jen ovocné stromy v bývalých
zahrádkách dávají tušit, že se tu kdysi žilo. Masiv Holice je posetý
skalkami, připomínající kápě mnichů a proto je také nazýván
SEDEM MNICHOU. Ono se jich tam najde více jak sedm, ale
mnichy to opravdu připomíná.
V ostré pravé zatáčce řeky pod Holicou uvidíme při dobré
představivosti na skále nad Dunajcem výrazně žlutý reliev polské
orlice a českého lva.
Po další plavbě na sever se zleva vlévá do řeky z masivu Troch
korun Pieninský potok, řeka se stáčí k východu a před sebou
uvidíme masiv Sokolice, vypínající se na stráni na levém břehu.
Na pravém břehu máme severní svahy Holice.
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Za další zatáčkou se řeka stáčí na severozápad a to už zprava
přitéká Lesnický potok, nad ním se tyčí Bílá skála, patřící již do
Malých Pienin. Kousek dál opouští Dunajec společnou hranicia
oba břehy má již v Polsku .A my zde plavbu končíme.
******************

Technická obsluha raftů značky COLORADO.
Splutí Dunajce na letošní akci budeme absolvovat na dvou raftech
zn. Colorado. Bude dobré, aby jste znali pár technických pokynů
k jejich použití a rozdělili si úlohy jednotlivých členů posádky a
jejich odpovědnost. Při posledním splutí Dunajce totiž posádka
raftu, kapitánované Vendulou, posádka zapomněla někde na břehu
pumpu i s obalem.
Raft, je nafukovací vor. Není tedy, na rozdíl od člunu, uzavřen
obvodovými válci. Jeho zadní část je otevřena a volně jí proudí
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voda na vrchní část dna raftu. Raft má levý a pravý boční
válec, tedy lépe řečeno, na každém boku dva, vnitřní a vnější.
Dále pak dno, vlnolam a sedačky. Ventily obou bočních válců
jsou v zadní části raftu. Tuto skutečnost je nutno brat
v úvahu při nafukování. Není možné na doraz nafouknout jen
jednu komoru, ale vyrovnaně. Raft se plní pomocí pumpy a přes
ventily. Na raftu najdete dva druhy ventilů. Jeden povolujete
a utahujete otáčením, druhý stiskem a otočením prostředního
čudlíku. Bohužel, každý z nich má jiný průměr pro plnící
hadici, takže musíme využívat vložek. Plnící tlak je velmi nízký
- 0,2 atp. Při přefouknutí hrozí roztržení slepu jednotlivých
komor, což následně vyžaduje výměnu komory v ceně pěti až
deseti tisíc. K roztržení slepů může dojít i díky teplotě. Pokud
necháme raft mimo vodu, kde je jeho povrch ochlazován, je
nutno jej odfouknout na minimální tlak. Proto sebou na splutí
bereme i pumpu. Ventily před nafukováním utáhneme a
zabezpečíme krytkami. Po ukončení plavby raft umyjeme, mírně
nafouknutý necháme uschnout a teprve po té zabalíme.
Zodpovědnost za bezpečnou plavbu nese právně kapitán. Proto
musí ostatní členové posádky dbát jeho příkazů a pokynů.

Vysoké Tatry – Štrbské pleso

Rozdělení posádek raftů a odpovědnosti jednotlivých členů:

1.
2.
3.
4.
5.

raft KLETRU

raft PBK Trenčín

funkce

Bob
Jura
Honza Bimka
Božka
Karel Bič

Vendula
Svaťa
Petr Res
Leona s Aničkou
Tonda Havlíček

kapitán
raft,obal,vozík
pumpa s obalem
pádla a obal
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Sobotu bychom podle plánu měli strávit ve Vysokých Tatrách, letos

Poslední pokyny pro účastníky akce

v okolí Štrbského plesa. Případné vysokohorské tůry si dohodneme
v pátek. Nicméně více méně připadají v úvahu pouze dvě a to na Rysy a

Ve čtvrtek 18.srpna odpoledne vyrazíme na cestu na řeku Dunajec

na Furkotstký štít. Mikrobus nás doveze na zastávku pod Popradským

a do Vysokých Tater. Tak tedy pár posledních pokynů.

plesem a nabízí se tak okruh pře cintorín na Popradské pleso a z něj
na Štrbské pleso, případně přes Ostrvu do Tatranskej Polianky.
V neděli nás čeká cesta domů s dvouhodinovou zastávkou v termálních
lázních Bešňová . Za dvouhodinový pobyt v nejlevnější ekonomické
třídě chtějí po důchodcích a dětech 6 Eur, po ostatních 9. Komu se to
zdá mnoho, může si mezitím prohlédnout Běšeňovské travertiny.

1. Cestující mikrobusem. Božka nasedne ve 14.30 před
Bičovými, ostatní 14.45 před Zdravotní školou, Svaťa
s Petrem v Bánově. Cestou se zastavíme v Kunovicích pro
raft a vesty a pak v Trenčíně pro další raft.
2. Cestující auty podle svých možností tak, aby do večera
byli na ubytovně.

3. Ubytovna:Domov mládeže, Garbiarská 1, KEŽMAROK, tel
524 684 401
Ubytování:
č.pokoje:
401 - Uhrová Leona, Uhrová Anna,Rygulská Božena
402
403
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Svaťa Sládeček, Petr Res
Zbyňa Vojtek, Franta Štětina

404

Boh.Potrusil, Pavel Jelínek

405
406

Jan Bimka, Tonda Hanáček
Karel Bič, Jura Huspenina, Bob Stránský

412

Vendula Tajovská

10

4. Stravování: Ve čtvrtek a neděli je nutné počítat s vlastní
stravou.Možnost nákupu je hned v ulici, kde bydlíme.
V pátek a sobotu dostaneme na ubytovně snídani a
večeři.Při splutí Dunajce zastavíme ve třech hospůdkách,
na tůru ve Vys. Tatrách je nutno si vzít stravu sebou.

5. Vodácké vybavení:Oblečení do lodi, na nohy boty do
vody.Kdo chce půjčit plovací vestu, přihlásí se
v Aerotechniku při nakládání raftu.Hrdzovi vestu beru.

6. Číslo mobilu vedoucího pro všechny případy: 728366215.

.

www.kletrák.tk
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