SPLAV FCHPT a SVF 2016
Vysoká pri Morave – Karloveská zátoka

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Stavebná fakulta STU zakončili smestrálnu výuku vodnej turistiky spoločne.
Koniec letného semestra zavŕšili už tradičnou vodáckou akciou – a to splavom. Poslucháči, ktorí sa zúčastnili v rámci výberovej telesnej výchovy predmetu „vodáctvo“ mali
možnosť naplno zúročiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti z praktických hodín, ktoré sa konali každý týždeň pri lodenici UK v Karloveskej zátoke.
Záverečný splav sa konal v skúškovom období, a to v piatok 3.6. 2016, Aj keď začiatkom leta už zvykne bývať slnečno, do poslednej chvíle sme mali obavy ako sa
s nami počasie zahrá. Predpoveď sa menila z hodiny na hodinu a nikto nám už nevedel nič zaručiť.
Spoliehali sme sa teda trochu aj na šťastenu a vyplatilo sa... Splav sme nezrušili a nenechali sme sa zastrašiť ani vysokou hladinou Dunaja. Počasie nám nakoniec prialo a celý
deň sme mali slniečko, ktoré nás podaktorých aj riadne opálilo
Stretli sme sa v lodenici o 8.00 ráno, pripravili sme lode, pádla a ostatný potrebný vodácky materiál, naložili sa do áut a hor sa v ústrety dobrodružstvu.
Nalodili sme sa vo Vysokej pri Morave na Záhorí a začali pádlovať na rieke Morava. O hodinku sme vystúpili na rakúskej strane Moravy v dedinke Marchegg, kde sme si dali
krátku prestávku a spoločnú fotku pri pamätníku s orlicou, ktorý je venovaný 125. výročiu založenia rakúskej colnej stráže. O pár minút ďalej sme si dali dlhšiu pauzu na obed,
a to na slovenskej strane, kde nás čakalo príjemné miesto na oddych a kúpačku, ako aj na založenie ohníka a obed formou opekačky. Každý si tepelne pripravil, to čo si priniesol
a s plnými bruchami, ale o to s prázdnejšími vakmi sme opäť nasadli na Moravu. Onedlho sa plavíme popod jeden z najstarších železničných mostov na Slovensku spájajúci
Devínsku Novú Ves a rakúsky Marchegg. O pár km nižšie míňame aj druhý most tentoraz cyklomost spájajúci Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom. Medzi mostami
sme na ľavom brehu Moravy mali možnosť vidieť jedinečné historické zaujímavosti. Svetoznáme paleontologické nálezisko skamenelín piesočný vrch Sandberg a ruiny rakúskouhorskej lanovky vedúcej od pieskovcového lomu k rieke. Po 2 hodinách pádlovania sme sa priplavili až k hradu Devín, ktorý sa majestátne týči nad sútokom Moravy a Dunaja.
Trochu obávaný vstup do Dunaja sme spoločnými silami bravúrne zvládli. Už sme mali nacvičenú formáciu súlodenia 3 kanoe spoločne, kde posádka strednej lode drží kánojky
spolu a krajní pádlujú. Vytvorili sme teda dve takéto „trojky“, ktoré nás bezpečne previedli prúdmi a vlnami hlavného toku Dunaja. Tu sme sa v spojení nechali unášať asi 2 km
a na posledných 6 km sme vbehli do starej známej zátoky. Vďaka vysokému stavu Dunaja sme dopádlovali zátokou až „domov“ do materskej lodenice. Mali sme teda
odpádlovaných 30km, a to 22 na Morave a 8 na Dunaji. O 16.00 sme splav úspešne ukončili a plní pozitívnych zážitkov sa aj rozlúčili.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za hladký priebeh akcie a tešíme sa už na ďalší ročník!
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