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V Opavě 18.7.2019 

 

Vážení dálkoví plavci. 

Gratuluji Vám, že jste našli odvahu se přihlásit na závody do Opavy na Stříbrné jezero. Přihlásilo se Vás 

233 celkem, což je dost. Děkujeme za důvěru.  

Tento počet sebou ovšem nese pár problémů, které jsme se pokusili vyřešit, ale bez Vaší spolupráce 

to nepůjde. Stříbrné jezero je rozlohou neveliké (Jan Železný by ho možná přehodil) a okolí není o moc 

větší. Start a pořadatelské zázemí je umístěno na jižní straně jezera, je tam taková asfaltová plocha a 

je k ní příjezd z ulice Rolnická směrem od Ostravy a Palhanecká směrem od Bruntále. Jedná se o 

stejnou komunikaci, jen se z každé strany jmenuje jinak. (může to být i ulice U dráhy!)  

Možnosti parkování: na přilehlé ulici je ve směru od města Bruntál cca 20 parkovacích míst pro osobní 

auta, něco se vejde na přilehlou asfaltovou plochu a ostatní budeme navigovat na odstavnou 

travnatou plochu dle plánku. Bohužel je to komplikované probíhající výstavbou městského okruhu. 

Budete muset projet stavbou, v sobotu a neděli se tam ale pracovat nebude. Provoz je sveden do 

jednoho pruhu a řízen semafory, počítejte se zdržením. Z parkovací plochy na místo startu je to přesně 

394m, pěšky 2 minuty a 12 vteřin.  

 Neparkujte vozidla na cestě nebo na cyklostezce, Městská policie v Opavě je přísná, ale spravedlivá.  

 

 



 

Na západní straně jezera bude v okolí restaurace LaBarca probíhat souběžně akce Snižuj to!, což je sraz 

vytuněných vozidel, kdo tam zabloudí , zaplatí vstup do areálu a může se kochat. U nás se vstup neplatí. 

Pro ty, kdo chtějí nocovat ve stanu na břehu jezera je tu upozornění na noční rámus z této akce (na 

druhou stranu prý má být ve 23.00 ohňostroj)  

Kontaktní telefon 608 884 658, volejte prosím jen v naléhavých případech, budu mít dost práce. 

Nabijte si mobilní telefony a powerbanky, v areálu jsou velmi omezené možnosti dobíjení!  

Dnes má voda 21,8 st C-    Petr Wolf  


