
Propozice PŘES 3 JEZY 28.9.2016

VÝDEJ LODÍ: Areál restaurace CINDA (Císařská louka 4)  10:00 – 11:45

POZOR! Letos budeme vydávat lodě přímo na Císařské louce, v areálu restaurace CINDA, 

kousek od registrace závodníků! Příjezd na místo viz plánek níže. Na místě budou stát auta s 

logy Půjčovny lodí Samba. Přímo u nás budou také k zakoupení splavenky (30 kč/osoba), 

abyste pro ně nemuseli běžet. Ale abychom se ráno nezdržovali, lépe když si přiloženou 

splavenku rovnou předvyplníte doma.

Parkování na místě není možné, nejblíže asi u Smíchovského nádraží. Nejlepší je přijet na 

start (a odjet z cíle) hromadnou dopravou. 

GPS: 50.0572531N, 14.4140542E

Pokud byste nás nemohli najít, volejte 604 904 737.



SBĚR LODÍ: Štvanice

VRÁCENÍ LODÍ
od 12:15 do 16:00

Až sjedete poslední jez,

začnete míjet ostrov Štvanice

zleva.

Lodě letos vybíráme až za

 mostem na pravém břehu,

viz mapa.

GPS: 50.0965028N,
14.4380575E

Co s sebou: 

Vesta  je  na akci  přes 3  jezy  povinná!  Pořadatelé  doporučují  pro  všechny účastníky i  helmu.

Můžete si vzít svoji  (třeba i cyklistickou).  Vezměte si s sebou hlavně  vyplněnou přihlášku do

volného splutí!!! Je přiložena na konci tohoto dokumentu.

Oblečení na vodu do chladného počasí:

Polodlouhé sportovní kalhoty, které půjdou vyhrnout pod kolena. Na vršek těla triko, mikinu a pro

případ deště nepromokavou bundu nebo pláštěnku.

Pro větší komfort doporučujeme termoprádlo (t.j. Moiru nebo něco podobného).

Obuv: 

Nejlepší jsou neoprenové vodácké boty, nebo koupací boty (k moři), které koupíte třeba 

v supermarketu. Pokud nemáte, úplně budou stačit nějaké staré tenisky. Bota by měla držet na 

noze při plavání a chránit prsty u nohou, proto nejsou vhodné sandály a už vůbec ne žabky apod.

Půjčování neoprenů

Neoprenový komplet (dlouhé neoprenové kalhoty, vodácká bunda, neoprenové boty) 160 Kč/den. 

Pokud byste si chtěli neopren půjčit, napište nám svoji výšku, váhu a velikost nohy, případně 

konfekční velikost.

Těšíme se na Vás na Vltavě Ahoj!



Junák – český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s. sídlo: Bělehradská 51, 120 00 Praha 2, IČ: 649 36 121

Přihláška do volného splutí
Přihlašující:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa

Prohlášení přihlašujícího na Napříč Prahou – přes tři jezy 2016
Posádky lodí, které přihlašuji, jsou řádně poučeny o všech pravidlech akce, uvedených na webových
stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Pravidla
plavebního provozu, zákon o vnitrozemské plavbě a budou je dodržovat stejně jako pokyny vydané
při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji,
jsou dobrými plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat
závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají
souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s
pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových
záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich
používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v
souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím,
v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění, aby výše uvedený pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé
osoby a osob uvedených v této přihlášce, a to především pro evidenční a informační účely, související
s účastí předmětných osob na této akci.

V Praze dne 28. září 2016
.....................................................

podpis přihlašujícího

Osob do 18 let z Prahy:

Osob do 18 let mimo Prahu:

Osob od 19 do 26 let:

Osob od 27 let:

Osob celkem:

Pramic:

Kánoí (i nafukovacích):

Paddleboardů:

Raftů:

Kajaků:

Lodí celkem:

Vyplní pořadatel

STVRZENKA č. 3JSs......... Dne 28. 9. 2016 Účastnický poplatek Napříč Prahou – přes tři jezy
30 Kč za osobu Částka: ..............Kč

Přijal: ................................................................

Junák – český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s. sídlo: Bělehradská 51, 120 00 Praha 2, IČ: 649 36 121
STVRZENKA č. 3JSs......... Dne 28. 9. 2016 Účastnický poplatek Napříč Prahou – přes tři jezy

Přijal: ................................................................ Částka: ..............Kč

Od Stadionu vodních sportů na
Císařské louce podél levého
břehu za Železniční most.

Od Železničního mostu do středu toku
k Palackého mostu a dále k Jiráskovu
mostu. Odtud vorovými propustmi
Šítkovského a Staroměstského jezu.

Po cvaknutí na Šítkovském jezu
nepokračovat do další propusti, ale přenést
2. jez u severní špičky Dětského ostrova.

Po proplutí vorové propusti Staroměst-
ského jezu povede trasa rovně, mimo
vyznačená průjezdní pole Karlova mostu
(značena ).

Od Karlova mostu při levém břehu řeky až k vorové
propusti Helmovského jezu a pak do konce volného
splutí na pravém břehu pod Hlávkovým mostem.

Hlávkův most

Helmovský jez

Karlův
most

Dětský
ostrov

Šítkovský
jez

Palackého
most

Železniční
most

Stadion
vod. sportů,

Císařská
louka

Staro-
městský

jez

jezy Napříč Prahou – přes tři jezy
www . 3jezy . skauting . czjezy Napříč Prahou – přes tři jezy
www . 3jezy . skauting . czjezy Napříč Prahou – přes tři jezy
www . 3jezy . skauting . cz

PŠtefánikův most

Čechův most

Mánesův
most

Jiráskův
most

Střelecký
ostrov

Konec
volného splutí

Most
Legií

Ostrov Štvanice

Pravidla plavebního provozu, §59, čl. 5.: Malá plavidla (do 20m)
udržují při křížení směru, jímž plují plavidla, která nejsou malými, od
těchto plavidel bezpečnou vzdálenost odpovídající nejméně
dvojnásobku jejich délky a zachovávají bezpečnou boční vzdálenost.

Kontakt
na pořadatele:
603 965 184,

do cíle:
721 974 720

Závazný je výklad trati před závodem, tento plánek je jen pro základní orientaci.

Cíl závodu

P

stání povoleno
max 20 min.
bez poplatku

Císařská louka

Registrace
volného splutí

Půjčovny lodí Dronte,
registrace splutí

Strakonická

3

Stadion
vodních sportů,

registrace závodu

Placené parkoviště
50 Kč/den

start
závodu

Hlávkův most

3

Občerstvení

Parkoviště

Vjezd jen pro
závodníky s
povolenkou

Štvanice

Negrelliho
viadukt

cíl
závodu

ZÓNA

NA CÍSAŘSKÉ LOUCE
ZÁKAZ ZASTAVENÍ MINO

OZNAČENÝ PROSTOR

pro parkování mimo
kemp je tarif 30 Kč/h

start volného splutí

Půjčovna lodí
Samba

Půjčovna lodí
Samba

Půjčovny lodí
Dronte


