Napříč Prahou přes tři jezy 28.9.2018
Jednodenní splutí Vltavy, jak již název naznačuje, Prahou přes tři jezy. Jde o závod
organizovaný Junákem již od roku 1939. V rámci tohoto závodu je umožněno
veřejnosti volné splutí tohoto netradičního úseku řeky. V rámci akce jsou otevřeny
šlajsny všech pražských jezů a jde tak o jedinečnou možnost jejich splutí. Mimo
závody je splouvání pražských jezů zakázáno. Oficiální trasa splutí vede z Císařské
louky na Štvanici. Na cestě jsou tři jezy. První, Šítkovský jez, pod Jiráskovým mostem
se splouvá širokou šlajsnou, která je zakončena několika poctivými vlnami. Jez však
není nijak záludný. Druhý jez, Staroměstský, je u Karlova mostu. Je velmi podobný
předchozímu, ale vlny pod ním jsou o poznání větší a dochází tu k zalívání lodí.
Posledním jezem na trase je Helmovský jez u Štvanice, proplouvá se jednou
z nejdelších šlajsen v ČR. Měří úctyhodných 285 metrů. Jde o hodně širokou
retardérku začínající řadou schodů a končící záludnější partií tvořenou retardéry,
které vytvářejí vyvěrající hřiby, mezi nimiž je potřeba proplout. Zpěněná voda zde
ztěžuje řízení lodě. Jez je vysoký 4,4 metru.
Splutí nabízíme ve dvou variantách: samostatně, kdy si od nás pouze zapůjčíte
vybavení, nebo s instruktorem, kdy pojedete ve skupině s certifikovaným
instruktorem, který vás bude doprovázet celou cestu, začátečníky naučí pádlovat a
zkušenějším poradí, jak zlepšit svou techniku. Zároveň pomůže se splutím jezů.

Výdej lodí
Abychom se vyhnuli davům na Císařské louce, budeme lodě vydávat v Podolí naproti
plaveckému bazénu u mostu na Veslařský ostrov. Odtud je potřeba se cestou stavit
na Císařské louce a zakoupit si zde splavenku, bez které je splutí zakázáno.
V loňském roce stála 30 Kč na osobu a předpokládáme, že letos bude cena obdobná.
Lodě zde budeme vydávat mezi 10:00 a 11:00. Pokud byste chtěli lodě vydat na
jiném místě nebo v jinou dobu, je to po individuální domluvě možné.

Vracení lodí
Lodě bude možné vracet na Štvanici mezi 12:30 a 15:00. Pokud byste chtěli lodě
vracet na jiném místě nebo v jinou dobu, je to po individuální domluvě možné.

Cena
Splutí s instruktorem: 400 Kč/osobu
Splutí bez instruktora: 200 Kč/osobu

Cena zahrnuje
Zapůjčení vybavení (místo v lodi, pádlo, vesta, barel na věci), dopravu materiálu na
start a z cíle splutí. Pro účastníky splutí s instruktorem dále úvodní školení, doprovod
instruktora při splouvání, zajištění na jezech.

Cena nezahrnuje
Dopravu osob na start a z cíle. Poplatek za splutí pro organizátory akce.
Předpokládaná částka je symbolická v řádu desítek korun (v loňském roce 30
Kč/osobu).

Doporučené vybavení
Voda v září již bývá studenější. Doporučujeme buď neopren a vodáckou bundu nebo
jiné sportovní oblečení. Vhodné je funkční oblečení a v závislosti na počasí svrchní
vrstvu odolnou proti vodě. Není od věci si vzít s sebou něco na převlečení pro případ
převržení a dále oblečení, do kterého se převléknete v cíli. Na nohy si vezměte
neoprenové boty, nebo jinou pevnou obuv, která bude dobře držet na noze.
Nevhodné jsou pantofle nebo jednoduché sandály.

Objednávka
Splutí si objednejte emailem na stepan@jokota.cz, nebo telefonicky na čísle
774 830 828. Do přihlášky uveďte jména osob, požadované velikosti vesty,
telefonický a emailový kontakt. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu
zvláště na základě počasí, stavu vody, povodně, sucha, požáru a ostatních katastrof.
Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle 774 830 828 nebo e-mailu
stepan@jokota.cz.
Těšíme se na viděnou na vodě,
Štěpán Koutek - JOKOTA

