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3. Szczepocice - Stoczki
Délka úseku - 30 km.
Mezi mostem spojující Szczepocice Rz¹dowe a Prywatne a mostem na frekventované trase Lodz -Katowice, ve vesnici £êg je tøeba pøenést lodì
vedle vysokého jezu mlýna a vodní elektrárny. Po nìkolika kilometrech se dostanete na další nádrž vodní elektrárny v Zakrzówku Szlacheckim.
Pøed jezem je možné vplout na lagunu s vynikající pláží. Dalším charakteristickým místem na trase je silnice køižovatka Wa¿ne M³yny, kde za
mostem je práh z pražcù - konieczna przenioska.

1. Czêstochowa Rzeki Wielkie
Délka úseku - 28 km daleko.
Splutí je možné zaèít již v Czestochowé woduj¹c kajak na nábøežním bulváru pod mostem ulice Mirowskiej. Úsek splutí prochází malebným
Parkem Krajobrazowym Orlich Gniazd. Na trase jsou èetné pøenosy. První z nich je ve mìstì Mirow (beton jezu), další v Mstów (kamenný práh).
V obci Skrzyd³ów je další pøenos na levém bøehu na vzdálenosti asi 50 metrù (vodní elektrárna). Dále pokojnì protéká pøes nìkolik menších
prahù do obce Rzeki Wielkie.
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2. Rzeki Wielkie - Szczepocice
Délka úseku - 29 km.
Úsek s øadou vodních elektráren, kde budete muset pøenášet kánoe (Rzeki Wielkie, Karczewice, Œliwaków, Zawada) .Kilometr od obce Ruda do
Warty pøitéká Wiercica. Z tohoto místa zaèíná nìkolika kilometrový úsek se zalesnìnými bøehy. Následuje pøenáška v obci Topisz – je tam vodní
práh. Podobný vodní práh je v Bobrach pøed železnièním mostem.

4. Stoczki - Dzia³oszyn
Délka úseku - 27 km.
Z obce Stoczki teèe hladce bez pøekážek, kolem mostu v obci Orczuchy a pak ústí Liswarty. V Niwiskach Dolnych se koryto Warty vìtví, nejlépe
je plout pravou stranou. žlabové. Dva kilometry dál, u mostu v Lelitach mùžete vidìt pozùstatky starého jezu mlýna a v obci Zaleski buïte
opatrní pøi splouvání pøes zbytky starého práhu.
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7. Osjaków - Burzenin
Délka úseku - 25 km.
Od Osjaków do Konopnica plyne øeka bez vìtších pøekvapení. V obci Strobin pøekraèuje hranice malebného Parku Krajobrazowego Miêdzyrzecza
Warty i Widawki. V Konopnica by jste mìli vìnovat pozornost dvìma prahùm ve vodì. První z nich je znièený, a druhý se nachází pøed silnièním
mostem, které vyžaduje pøenesení kajakù. Dále trasa vede pøes Rych³ocice, Ma³¹ Wieœ, Jarocice (znièený práh) a Burzenin, kde je umístìna
základna KAJAKIEM PO WARCIE.

5. Dzia³oszyn - Przywóz
Délka úseku - 27 km.
Od Dzialoszyna zaèíná nejhezèí úsek Warty vedoucí pøes Za³êczañski Park Krajobrazowy. Pøed mostem, který spojuje Wielun s Czestochowa
pozor na kamenný práh pro sbìr vody k vodnímu kolu bývalého mlýna. Kanoe se musí pøenést na vzdálenost 15 m až pod ramena. Od obce
Lisowice charakteristických pohledy jsou ramena a èetné ostrovy v proudu. V obci Bobrowniki, jen 2 km od bøehu je "Snakes", kde mùžete
vstoupit do vápencové jeskynì. V centru ZHP v Za³êczu Wielkim (KêpowiŸnie) dejte pozor na rozbitý kamenný práh.
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6. Przywóz - Osjaków
Délka úseku - 23 km.
V obci Kamion za dlouhým mostem pøes ramena Warty, nachází se charakteristický vodní práh typický pro tuto èást øeky (ocelový rám a stìny
obložené kamenem). Kajaky v tomto místì musíte pøenést na pravé stranì. Další potíže a následné pøenášky èekají v obci £ykowe (zbytky
mìstského prahu, kameny, desky) a Kajdas (prahem ve vodì).

8. Burzenin - Sieradz
Délka úseku - 25 km.
Od obce Burzenin v rùzných vzdálenostech od bøehù se objevují náspy, které nadále tvoøí trvalou souèást øíèní krajiny. V okolí obce Tyczyn se
nachází rozbitý vodní práh. Toto je poslední práh pøed hráz vodní nádrže Jeziorsko. Dva kilometry dále do Warty ústí Widawka. Od té chvíle se
koryto a údolí øeky rozšiøuje témìø na dvojnásobek. V obci Stroñsko (umístìné na vysokém bøehu), se rozprostírá malebný výhled do údolí
Warty k Sieradz, do které se pluje volnì bez pøekážek
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11. Skêczniew – Uniejów
Délka úseku - 17 km.
Po pøekonání pøehrady Skêczniewie je další trasa øeky bez problémù. Splutí mùžete ukonèit v letovisku Uniejów, kde si mùžete vychutnat
koupání v léèivých termálních solankach s teplotami dosahujícími 67°C. Koneèný výbìr na zaèátku a konce cesty necháme na vašem uvážení.
Nicménì, nezapomeòte vždy zmìøit sílu zámìrù.

9. Sieradz - Warta
Délka úseku - 20 km.
V Sieradzu za silnièním mostem ústí ¯eglina. Visutý most pro pìší vede do Parku Staromiejskigo, kde se nachází hotel a restaurace. Dalším
charakteristickým bodem na trase je trajekt v Dzigorzewie a pár kilometrù dál ústí Mya. Dál se pluje klidnì až k silniènímu mostu na okraji
Warty za kterou zaèíná nádrž Jeziorsko.
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10. Warta - Skêczniew
Délka úseku - 20 km.
Zaèátek nádrže Jeziorsko. Polovina jezera je ornitologická rezervace chránící útoèištì pro mokøadní ptáky. Pøi plavbì pøes rezervaci nesmíte
vysedat z kajaku. Od obce Warta, v závislosti na stavu vody mohou existovat potíže pøi pøekonávání ramen s èetnými ostrovy a mìlèinami. Trasu
je nejlepší pøekonat pøi levém bøehu. Na bøezích nádrže se nachází øada turistických center, kde si mùžete naplánovat odpoèinek na jedné z
mnoha pláží. Dále splutí zabraòuje pøehrada elektrárny, kterou je tøeba pøekonat pøenesením kánoí na vzdálenost asi 700 metrù. Vzhledem k
délce pøenosu a další pøekážky (dva vodní prahy hodnoty pod hlavní hrází), doporuèujeme použít pøevozu kánoí na druhé stranì hráze v
Skêczniewie.

12. Wiercica
Délka úseku - 19 km.
Wiercica je pravostranným pøítokem Warty o délce 30 km. Teèe z pramenù Z³otego Potoku. Po celé délce jejího toku jsou èetné chovné rybníky.
Pro kanoisty je øeka dostupná od vesnice Sygontka. Možnost plavení po Wiercicy urèuje stav vody. Pøi nízkých úrovních vody je plavba obtížná a
dokonce nemožná.
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15. Grabia
Délka úseku - 32 km daleko.
Grabia je pravostranným pøítokem Widawky o délce 77,3 km. Velmi malebná øeka s pøirozeným tokem. Vzhledem k èetným pøekážkám, jako
jsou spadané stromy a vodní mlýny (Rokitnica, Zielêcice, Wola Marzeñska, Kozuby) je velmi atraktivní, ale také nároèná. Pro svou èistotu vody je
známo, že je jednou z nejèistších polských øek. Ze zoologického hlediska je nejlépe poznanou øekou v Polsku, protože od roku 1928 byl proveden
na jejím území výzkum pracovníkù a studentù Lodžské univerzity. Výsledkem tìchto studií zde bylo zjištìno až 800 druhù živoèichù, vèetnì 80
poprvé objevených v Polsku, 2 druhy se ukázaly být pro vìdu nové. Z tohoto dùvodu je zvíøecí svìt této øeky a jejích pøítokù popsána jako velmi
rozmanitý. V jejích vodách žije témìø 30 druhù ryb, mimo jiné, štiky, úhoøi, parmy, certy. Èetné jezírka, meandry, rybníèky a lužní lesy v údolí
této øeky dávají Grabi zvláštní vzhled. Kromì toho, píseèné pobøeží místy pokryté borovicemi, rozlehlými loukami s rozlièným rostlinstvem jí
také pøidávají své kouzlo.

13. Liswarta
Délka úseku - 25 km.
Liswarta je levým pøítokem øeky Warty o délce 93 km. Nepochybným lákadlem na trase jsou pøekážky, napøíklad peøejí a malých prahù,
pøírodních nebo umìlých, které lze pøekonat bez pøenášenípøi vyšších stavech vody.
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14. Widawka
Délka úseku - 38 km.
Widawka je pravostranným pøítokem øeky Warty v délce 95,8 km. Teèe poblíž obce Feliksów nedaleko Radomska. Splutí mùžete zaèít od
Szczercowa kde Widawka silnì meandruje a vytváøí obrovské moèály. Widawka protéká pøes oblast lignitového povrchového dolu Be³chatów a
je èásteènì napájena vodou z odvodòovacích ponorných èerpadel dolu. Vzhledem k tomu, voda je velmi èistá. Z RogoŸna Widawka protéká pøes
Park Krajobrazowy Miêdzyrzecza Warty i Widawki. V oblasti parku do Widawky pøitékají dvì øeky -Grabia a Nieciecz. Widawka konèí svùj tok v
blízkosti obce Jeziorko, kde se vlévá do Warty. Vzhledem k rychlému proudu a èetným pøírodním pøekážkám splutí nabízí mnoho emocí.

