
EURORANDO 2016
Splutí Vltavy Braník – Štvanice - 18. června

Pořadatel: Oblast KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
e-mail: info@kct.cz, tel.: 224498355, 736754030

INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
 sraz účastníků splutí – 18. června v 8:00 hodin v Braníku na pravém břehu 

Vltavy cca 300 metrů nad mostem Inteligence před loděnicí "V Náklích" 
 přístup pěšky od tramvaje č. 3 a 17, bus 106, 121 a 253 od zast. Černý kůň 

(jedna stanice za nádražím Braník) ulicí V Náklích a Lodnická
 v 8:15 budou vydány základní pokyny a bude zahájeno vydávání lodí a dalšího 

materiálu na louce před loděnicí a hostelem Boathouse
 kanoe jsou dvoumístné, budou vydávány jako set: loď + 2 pádla, 2 vesty, barel 

na převoz osobních věcí a civilního oblečení do cíle plavby 
 v 8:40 bude proveden výklad tratě
 v 8:45 budou na pokyn pořadatele spuštěny lodě na vodu. Připravené posádky 

odplují od břehu kousek proti proudu a vyčkají nalodění všech zbylých posádek 
 v 9:00 se lodě seřadí u břehu v místě startu a po společné fotografii vyplují na 

pokyn admirála volným tempem ku Praze (celková kilometráž: 10 km)
 flotila bude doprovázena motorovým člunem 
 13:30 předpokládaný dojezd do cíle – ostrov Štvanice (po proplutí plavební 

komorou kolem východního cípu proti proudu Vltavy pod Hlávkův most)
 v cíli odevzdáte materiál a splutí bude zakončeno nástupem. 
 14.00 – 15.00 Exkurze do vodního díla Štvanice. POZOR! Zájem o bezplatnou 

návštěvu avizujte e-mailem na info@kct.cz (Provozovatel požaduje jmenný 
seznam účastníků.) Skupina může mít max. 30 osob a prohlídka trvá cca 45 minut.
V případě většího zájmu o exkurzi bude vytvořen pořadník.

Milí námořníci, předem Vám všem děkujeme za pochopení, kázeň a spolupráci a 
těšíme se na setkání.

za admiralitu plavby
Vratislav Chvátal
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