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Most u Mohelnice
Vplouváte na území Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví, místo příjezdu 
motorovým vozidlem. 

Jez Moravičany
Ze stupně vyčnívají železné larseny, 
přeneste lodě po pravém břehu.

Jez Nové Mlýny
Nebezpečné místo, loď přenášejte na pravém břehu. 
Zhruba 400 m pod jezem je v osadě Nové Mlýny 
možnost občerstvení v místní restauraci a možnost příjezdu 
motorovým vozidlem. 

Jez Řimice
Nebezpečné místo, loď přenášejte na 
levém břehu. K jezu Řimice není povolen 
příjezd motorových vozidel, není zde 
vyhrazeno tábořiště.

Litovel koupaliště
Sem můžete přivézt loď motorovým vozidlem, občerstvit se, vykoupat, případně navštívit město Litovel – 
„Hanácké Benátky“, muzeum a restaurace. Přenocovat můžete ve vodácké základně, vzdálené asi 400m  
od koupaliště (pokud bude letošní rok v provozu) či v jiných ubytovacích zařízeních. Více infomací 
o turistice ve městě Litovli a v jeho okolí najdete na adrese www.mikroregionlitovelsko.cz. V případě 
pokračování plavby Litovelským Pomoravím, plujte po eklektrárenském náhonu až k autobusovému nádraží
 - k ulici Dukelské a odtud přeneste loď na Malou Vodu k ulici Palackého (trasa přenosu, dlouhá cca 800 m
je vyznačena v mapě). O možnosti zkrácení této trasy, případně usnadnění přesunu (např. zajištěním přepravy 
mezi elektrárenským náhonem a Malou Vodou) se jedná.

Lávka na Doubravce 
Ve vzdálenosti cca 1,5 km od tohoto místa 
vplouváte na území Národní přírodní 
rezervace Ramena řeky Moravy. Očekávejte 
zvýšené množství naplaveného dřeva v korytě 
řeky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

Most u Střeně
K tomuto místu můžete přivézt loď motorovým vozidlem 
a v období od 1. srpna do 31. března splouvat hlavní 
tok řeky Moravy až po jez Hynkov. Proplouváte Národní 
přírodní rezervací Ramena řeky Moravy.

Litovel – Malá Voda
Zde se nastupuje na Malou Vodu, 
můžete sem přijet (na ulici Palackého) 
motorovým vozidlem).

Most u Mladče
Vplouváte do úseku se zvýšeným množstvím 
naplaveného  dřeva v řece, některé kmeny, 
zejména u vnějších (strmých) břehů meandrů 
jsou ukotveny lany. Dbejte prosím zvýšené 
opatrnosti. Nevstupujte na náplavy, mohou 
zde hnízdit 
vzácné druhy ptáků. K mostu na silnici 
Mladeč – Nové Zámky můžete přivézt 
loď motorovým vozidlem.

 Jez Litovel
Nebezpečné místo, celoročně je dále vyznačena 
vodácká cesta po elektrárenském náhonu (loď 
přenášejte z hlavního toku na elektrárenský 
náhon na pravém břehu). V období od 1. srpna 
do 31. března můžete pokračovat po hlavním toku 
(loď přenášejte na levém břehu). V tomto období je 
vyznačena vodácká cesta po hlavním toku řeky 
Moravy v NPR a vstup do tohoto území za účelem 
splouvání vodácké cesty je tedy v souladu s platnými 
právními předpisy. Za nižších průtoků (info o průtocích 
na http://hydro.chmi.cz) zvažte splouvání hlavního 
toku řeky Moravy, nevyhnete se častému brodění 
a přenášení lodí!

Jez Šargoun
Nebezpečné místo, loď přenášejte na pravém břehu. 
Pod jezem Šargoun vplouváte do Národní přírodní
rezervace Ramena řeky Moravy.

Odlehčovací rameno Bahenka
Plujte rovně po Malé Vodě. Zákaz odbočení vlevo na odlehčovací
 rameno Bahenku. Bahenka je mimořádně cenný, přírodě blízký tok,  
zatarasený značným množstvím naplavené dřevní hmoty.

Elektrárna Březové
Zde přenášejte loď kolem MVE po pravém břehu v délce 
asi 200 m. Nedaleko místa nástupu je restaurace a rovněž 
místo příjezdu motorovým vozidlem.

Jez Lhota nad Moravou
Nepokračujte rovně po Malé vodě, narazili byste 
na neprůchodný objekt bývalé malé vodní elektrárny 
ve Lhotě nad Moravou. Loď přeneste po levém 
břehu na tzv. Svodnici pod jezem. Svodnice asi 
po dvou kilometrech ústí zpět do Malé Vody. Ve 
Svodnici budete překonávat větší množství 
naplaveného dřeva při nižšším stavu vody. 
Proto prosím sjíždějte tento úsek se zvýšenou 
opatrností. Ve Lhotě nad Moravou se můžete 
najíst v místní restauraci (cca 250 m od mostu přes 
Svodnici). Nedaleko je vzdálena pískovna Náklo, 
kde se dá koupat (cca 800 m od mostu přes 
Svodnici). 

Jez Hynkov
Od jezu Hynkov pokračujte vpravo po 
Mlýnském potoce, překonejte místní 
„peřej“ pod mostem a po pár metrech 
buď odbočte vpravo na odpad od mlýna 
v Hynkově nebo plujte rovně po Mlýnském 
potoce až do Olomouce. Pokud se zastavíte 
v Hynkově, je zde možnost občerstvení 
a před mlýnem rovněž parkování  motorového 
vozidla. Pod jezem Hynkov je plavba po hlavním 
toku řeky Moravy zakázána. Rovněž příjezd 
motorových vozidel k jezu Hynkov a táboření 
u tohoto jezu není povoleno.

Elektrárna Horka nad Moravou
Nebezpečné místo. Nezdržujte 
se v blízkosti malé vodní elektrárny. 
Výstup a nástup je na pravém břehu. 
Je zde možnost příjezdu motorovým 
vozidlem. 

Jez Chomoutov
Lodě přenášejte na pravém břehu, 
k nástupu a výstupu na břeh využijte 
kamenné schůdky u jezu.

Jez Řepčín
Lodě přenášejte na pravém břehu.


