
 
Mezinárodní setkání plavců ve Wolfratshausenu, 18.05. -  21.05.2023  

Program  

Čvrtek, 18. května 2023  

Během dne příjezd účastníků  

od 16:00 Registrace účastníků v Loisachhalle  

18:00 Zasedání výboru Mezinárodní asociace plavců v restauraci Flößerei / Roter Raum, Sebastiani-

Steg 1, D-82515 Wolfratshausen (přímo vedle Loisachhalle)  

19:00 Zahájení mezinárodního setkání plavců / mezinárodních plaveckých dnů v Loisachhalle a 

příjemné setkání plavců. Přivítání Klausem Heilinglechnerem, 1. starostou města Wolfratshausen a 

Dr. Frankem Thielem, prezident Mezinárodní asociace plavců IATR  

Pátek, 19. května 2023  

08:30 Sraz na vazišti vorů / Floßlände ve Weidach, Schlederleiten, D-82515 Wolfratshausen  

09:00 Odplutí vorů obou wolfatshausenských plaveckých rodin Franze a Josefa Seitnerových do 

Mnichova  

Jídlo a nápoje na vorech jsou zajištěny.  

Trasa: celková délka: 28 km, doba plavby: 5-7 hodin (závislé na stavu vody), 3 velké vorové skluzy a 4 

menší  

Popis:  

Po odplutí kolem 09:00 Uhr ve Wolfratshausenu, v části Weidach, poplujeme poslední říční metry 

řeky Loisach, která se vlévá uprostřed přírodní rezervace do řeky Isar. Po chvilce se dostaneme pod 

obcí Icking k vjezdu do přívodního kanálu na elektrárnu EON Wasserkraftwerke, po kterém 

poplujeme okolo kláštera Schäftlarn až k Mühltal. Tam se dostaneme k největšímu vorovému skluzu 

v Evropě. Má výškový rozdíl 18 m na 350 m délky. Bude to jedinečný a velmi "stříkající" zážitek, který 

nás dovede opět do původního koryta řeky Isar. Potom proplujeme kolem Georgensteinu / Jiřského 

kamene, který byl kdysi pilířem starého římského mostu. Tento úsek patří mezi nejnapínavější na naší 

plavbě, protože se tu řeka stále mění a je třeba stále hledat nové plavební cesty. Dál nás řeka povede 



mezi jiným okolo hradu Grünwalder Burg a po několika menších vorových skluzech doplujeme 

k centrálnímu vorovému přístavu v Mnichově -Thalkirchenu.  

Zhruba v 17:00 bude následovat zpáteční cesta autobusem Wolfratshausenu.  

Program bez plavby na voru  

9:30 sraz před Loisachhalle, odjezd do skanzenu / muzea v přírodě Glentleiten  

10:30 návštěva skanzenu / muzea v přírodě Glentleiten  s průvodcem  

12:00 oběd ve skanzenu / muzeu v přírodě Glentleiten a volno  

16:00 návrat do Wolfratshausenu  

Tip: Časně večer budou svázány první vory pro Svatojánské procesí na vorech na starém vazišti vorů.  

Večerní program pro všechny  

19:30 Bavorský večer s muzikou v Loisachhalle: Předání dárků, promítání krátkého filmu k navození 

nálady na Svatojánské procesí na vorech. Hudební rámec městskou kapelou Wolfratshausen  

Sobota, 20. května 2023  

10:00 Valná hromada Mezinárodní asociace plavců IATR (vždy max. 2 osoby z každého členského 

spolku) v Loisachhalle  

10:00 Vícejazyčná City-Rallye s průvodcem  

12:00 Polední snack v Loisachhalle pro všechny  

14:00 Výstava & přednášky v museu ve Wolfratshausenu, návazně prohlídka muzea  

16:00 volný program  

Tip: Během dne budou svázány vory pro Svatojánské procesí na vorech na starém vazišti vorů. Večer 

Svatojánské procesí na vorech. Procesí 2023 bude mít tradiční program:  

Okolo 21:00 Tradiční spolky z Wolfratshausenu půjdou ve slavnostním průvodu ke starému vazišti 

vorů. Zde vyčkají na faráře, který požehná svátečně vyzdobené vory s plavci wolfratshausenských 

plaveckých firem a s čestnými hosty, mezi nimi s úřadujícím prvním starostou Klausem 

Heilinglechnerem a dalšími, s městskými radními a se zástupci církví. Staré vaziště vorů bude 

slavnostně osvětleno pochodněmi a mnoha světly. Před tím, než odplují vory, děti z Wolfratshausenu 

položí na hladinu Loisachu malé vory se světly. Plavci a osvětlené vory budou pak přivítáni na 

slavnostně osvětleném chodníku tzv. „Nepomuckou hudbou“. Loisach se mezi tím mezi Svatojánským 

mostem / Johannisbrücke a jezem Kastenmühl zatřpytí ve světle pochodní a světel. 

Ohňostroj nad střechami starého města uzavře romantický scénář.  

Do 20:30 Se sestaví plavecké spolky do průvodu starým městem (kroje a spolkové vlajky jsou vítané). 

Účastníci, kteří poplují na voru pro čestné hosty, za doprovodu organizátorů dojdou k voru. 

20:40 Odplutí vorů 

20:45 Odchod slavnostního průvodu  

cca ve 21:30 Bohoslužba a požehnání na starém vazišti. Průvod potom půjde zpět k Japonské 

zahradě, kde se rozejde.  



cca ve 22:00 Společné jídlo pro čestné hosty a pro účastníky mezinárodního setkání plavců v 

Loisachhalle  

Neděle, 21. května 2023  

10:30 Ekumenická bohoslužba v kostele Sv. Ondřeje / St. Andreas, Marienplatz 4, 82515 

Wolfratshausen  

Na závěr skupinové foto a odjezd účastníků  

Průběh programu bez záruky – změny jsou možné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přiihlášení: (Přihlašovací formuláře jsou také na https://www.wolfratshausen.de/floessertag nebo 

budou zaslány e-mailem). Čeští plavci od Schwarzenberského plavebního kanálu budou uvedeni na 

společné přihlášce za Libín-S Prachatice, z.s., který je členem Mezinárodní asociace plavců IATR. Tvoji 

osobní přihlášku zašli proto na hladik.hynek@seznam.cz, platí i pro předběžnou přihlášku, kterou 

vyplň bezodkladně).  

Prosím o nezávaznou předběžnou přihlášku s uvedením zvolených programových bodů do 

30.11.2022. 

Závaznou přihlášku zašlete do 30.01.2023, prosím. 

Přihlášky na akci zasílat paní Beate Mader, která je příslušná pro jednání s účastníky. Beate Mader 

wolfratshausen@visionhochdrei.de, fax: +49 8041 77711. Po přihlášení bude zaslána faktura 

(„Sonderregelung für Reisebüros“ §25 UStG) za účastnický poplatek.  

1. Účastnický poplatek (brutto) s plavbou na voru: 220,00 €. Změna programu je vyhrazena. (V 

případě, že bude plavba na voru zrušena, např. pro vysoký stav vody, budou podíl nákladů ve 

výši 40,00 € vráceno na původní účet.)  

Účastnický poplatek vč. plavby lodí zahrnuje následující služby:  

Čt 18.05.2023: Jídlo po příjezdu v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám),  

Pá, 19.05.2023: Plavba na voru do Mnichova, nápoje na voru, oběd v Mühltal (nápoje nejsou 

zahrnuty, platí si každý sám), půllitr voroplavby jako suvenýr, transfer z Mnichova zpět do 

Wolfratshausenu,  Bavorský večer s hudbou v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si 

každý sám),  

So, 20.05.2023: valná hromada a přednášky v Loisachhalle (vč. nápojů při jednání valné 

hromady), alternativní program pro ty, kteří se nezúčastní valné hromady: Prohlídka města 

Wolfratshausen,  oběd v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám), účast na 

svatojánském procesí v průvodu, jídlo v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý 

sám)  

Ne, 21.05.2023 Ekumenická bohoslužba. 

2. Účastnický poplatek (brutto) bez plavby na voru: 180,00 € Změna programu je vyhrazena.  

Účastnický poplatek vč. plavby lodí zahrnuje následující služby:  

Čt 18.05.2023: Jídlo po příjezdu v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám),  

Pá, 19.05.2023: Transfer busem Glentleiten, vstup do muzea s průvodcem, oběd Glentleiten 

nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám), půllitr voroplavby jako suvenýr,  Bavorský večer 

s hudbou v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám),  

So, 20.05.2023: valná hromada a přednášky v Loisachhalle (vč. nápojů při jednání valné 

hromady), alternativní program pro ty, kteří se nezúčastní valné hromady: Prohlídka města 

Wolfratshausen,  oběd v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý sám), účast na 

svatojánském procesí v průvodu, jídlo v Loisachhalle (nápoje nejsou zahrnuty, platí si každý 

sám)  

Ne, 21.05.2023 Ekumenická bohoslužba. 
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Noclehy: Noclehy si každý z účastníků zaknihuje sám individuálně, nejsou zahrnuty v účastnickém 

poplatku.  

Ve Wolfratshausenu jsou tři větší ubytovací podniky a množství soukromých prázdninových bytů. Ty 

najdete na seznamu ubytovatelů na https://www.tourismus.wolfratshausen.de/suchen-buchen-

1#/unterkuenfte.  

V následujících domech ve Wolfratshausen jsme zablokovali kontingenty pokojů (heslo Flößertag): 

- Landhaus Café: https://landhauscafe.com/   

- Hotel Isartaler Hof: https://www.hotel-isartaler-hof.de/ 

V těchto domech ve Geltingu (3 km od Wolfratshausen) jsme zablokovali kontingenty pokojů (heslo 

Flößertag):  

- Hotel Servus: https://www.servus-gelting.de/   

- Hotel Altwirt v Geltingu: https://alterwirth.de/   

Transfery: Četné programové body se odehrávají v centru Wolfratshausen a jsou dosažitelné od 

wolfratshausenských ubytovacích zařízení pěšky. Když nenajdete ubytování přímo ve 

Wolfratshuasenu a naleznete hotel v okolí, tím budete mít těžkosti s transferem na místa konání akcí, 

prosíme o krátkou informaci. 

Příjezd do Wolfratshausenu:  

- osobním autem po dálnici A 95: Mnichov / München – Garmisch, výjezd Wolfratshausen; 

dálnice A 8: Mnichov / München – Solnohrad / Salzburg,  výjezd Sauerlach;  spolková silnice B 

11: Mnichov / München - Wolfratshausen - Mittenwald – Innsbruck.  

- letadlem na mnichovské Franze Josefa Strauße. Letiště je od Wolfratshausenu vzdáleno cca 1 

hodinu jízdy rychlodráhou S-Bahn nebo autem 

- Vlakem je Wolfratshausen rychlodráhou S-Bahn napojen na mnichovský dopravní systém / 

Münchner Verkehrsverbund (MVV), je tedy se snadné se sem pohodlně dostat. Linka S7 

jeden každých 20 minut z mnichovského hlavního nádraží / Münchner Hauptbahnhof do 

Wolfratshausenu, doba jízdy 40 minut.  

- Corona: Je třeba dodržet platná zákonná opatření. Vzhledem k měnícím se protikoronovým 

opatření jsou krátkodobé změny nebo zrušení programových bodů možné.  

- Ochrana osobních údajů a fotografie: Přihláškou dáváte souhlas, že Vaše poskytnutá data 

budou použita a dále poskytnuta za účelem akce a fotografie z akce mohou být použity pro 

práci s veřejností.  

- S dotazy na akci se obracejte na:  

Stadt Wolfratshausen, Referat 07 Stadtmarketing, Marienplatz 1, D-82515 Wolfratshausen. 

Tel: 0049 8171 214 415, e-mail: katharina.rosskopf@wolfratshausen.de  
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