
       PLÁN  PLAVBY  OHŘE  2014 (upg. Čajíček, 21.4.2014) 
 

29.6. NE příjezd vlakem do Tršnice u Chebu, vlakem z Liberce v 8:31 hodin, přestup 

v Ústí n/L.  v 10:48 hodin, na místě ve 14:02 hodin, TRŠNICE 235,2 km  

nouzové tábořiště bez vybavení a pitné vody 

  0 km 

 

30.6. PO TRŠNICE 235,2 km – Nebanice 226,1 km / oběd / - KYNŠPERK 218,6 km 

  veřejné tábořiště na levém břehu 

  16,6 km – 1 jez (přenášení) 

 

1.7.  ÚT KYNŠPERK 218,6 km – Šabina 211,2 km  / oběd /- KRÁLOVSKĚ POŘÍČÍ 

  199,3 km  veřejné tábořiště na levém břehu 

  19 km – 3 jezy (dva jsou rozvalené, prostřední přenášení) 

 

2.6. ST KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ 199,3 km – LOKET 190 km vodácké tábořiště na  

  levém břehu 

  9 km – 2 jezy (v Lokti, asi přenášení) 

  prohlídka hradu LOKET 

 

3.7. ČT výlet na Svatošské skály 

 

4.7. PÁ LOKET 190 km – KARLOVY VARY (Tašovice) 181 km  základna skautů 

na levém břehu //domluvit s Bobrem i Hotankou//   

  9 km – 0 jezů – možnost prohlídky Karlových Varů 

 

5.7. SO TAŠOVICE 181 km – HUBERTUS 169,3 km   vodácké tábořiště na  

  levém břehu 

  12 km – 2 jezy (retardérka a druhý přetažení jezem levý břeh) 

 

6.7. NE NEPTUN , event. táborák , výcvik na kajaku 

 

7.7. PO HUBERTUS 169,3 km – KYSELKA 159,0 km   autokemp na Špici pravý břeh 

  10 km – 1 jez (asi přetažení jezem) 

 

8.7. ÚT KYSELKA 159,0 – VOJKOVICE 150,0 km   //151,2 - vodácké tábořiště  na 

levém břehu nebo 150,0 U mlýna na pravém břehu 

  10 km – 1 jez 

 

9.7. ST  VOJKOVICE 150 km – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 132,55 km autokemp 

„U Jezu“ na pravém břehu, nebo dočasné na levém břehu (131,5) 

  18,5 km – 3 jezy (poslední z nich dlouhé přenášení u kempu) 

 

10.7. ČT KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 132,5 km – KADAŇ   126,4 km tábořiště v lodě- 

  nici TJ Vodní sporty na levém břehu 

  7,1 km – 1 jez (dlouhé přenášení) 

 

11.7. PÁ 3 km  žel. stanice KADAŇ,  jede odsud vlak v 11.40 hod do Prunéřova, 

přestup na rychlík do Ústí, odtud rychlík ve 13.27 hod  do Liberce – příjezd 

15.35 hod. 

 

Sraz K+K – vodní stav byl:   K.Vary:  42 cm 7 m3 

    Klášterec: 88 cm 

    Cheb  38 cm 1,7 m3 


