
Propozície - Medzinárodný splav Hornádu 

Termín akcie:  21.-22.7.2018 

Trasa: 21.7. Ždaňa (začiatok pod MVE) – Hidasnémeti (HU) (cca. 30 km, ZWC) 
   22.7. Hidasnémeti – Viszoly (cca. 20 km, ZWC) 
   Trasa splavu sa môže zmeniť podľa stavu vody! 
 
Doprava: Autobusom z lodenice v Košiciach na začiatok splavu a z konca splavu späť na 

lodenicu. Batožinu počas splavu prevezie autobus. 
 
Ubytovanie: Vo vlastných stanoch na odpočívadle v Hidasnémeti. Na mieste je vybudované 

odpočívadlo, stanovať je možné na lúke. K dispozícii sú ohniská, stoly a lavice, suchý 
záchod. 

 
Stravovanie: Z vlastných zásob. 
 
Prihlášky: Do 15.7.2018 emailom na rieku@splavujeme.sk alebo SMS +421 949 422 835 (Lukáš 

Koštenský) 
Uveďte počet osôb, počet a typy člnov, prípadne e-mail a telefónny kontakt na 
vedúceho skupiny.  

 
Poplatok: 10€ na osobu, ktorý zahŕňa dopravu lodí a dopravu osôb z lodenice na splav a späť. 
 
Loď a výstroj: Vlastná alebo za poplatok od organizátora. 

Požičanie lode a výstroja:  29€ na osobu (vrátane účastníckeho poplatku) 
Splavovať je možné na plastovej alebo nafukovacej kanoe, pre skúsenejších vodákov 
na kajaku. 

 
Splav s inštruktorom:  48€ na osobu (požičanie lode a výstroja (pádlo, vesta, prilba, 
barel/vak na suché veci), inštruktor pre skupinu lodí, doprava lodí, doprava osôb z 
lodenice na splav a späť) 
Odporúčame najmä úplným začiatočníkom, ktorí ešte na kanoe nesplavovali. 

 
Časový  Sobota 
harmonogram: 8:30 zraz na lodenici (Košice, Anička) 

9:15 odjazd z lodenice 
10:00 zraz pri cestnom moste v Ždani 
10:30 – 17:00 splavu Hornádu 
Nedeľa 
10:30  - 16:00 splav Hornádu 
 

Bezpečnostné           Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho akcie.  Lode zabezpečiť proti 
opatrenia:                  potopeniu, mládež do 18 rokov povinne plávacie vesty.  
                                    Oddielové kolektívy si určia vlastnú organizáciu na vode (vedúci, záver, pomoc na 

obtiažnych miestach). 
 
Poznámky:                 Splavuje sa pohraničný úsek rieky Hornád, preto je nutné vziať si preukazy 

totožnosti so sebou a dodržiavať režim na pohraničnej rieke podľa pokynov pred 
splavom. 

                                    Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo! 
 
Ďalšie informácie:  https://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/medzinarodny-splav-hornadu/  
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