
PLAVBY PO VLTAVĚ ZDARMA!
Přijďte k Vltavě a zažijte mnoho zábavy a poučení!

Vševltavský spolek pro Vás připravil plavby velkými i malými loděmi, 
otevření sezóny v kobkách, den otevřených dveří Veslařského klubu Slavia, 
nezapomenutelné vodnické hrátky nad hladinou, kapelu Matyldu – písně 

plavební, volný vstup do Muzea Karlova mostu a mnoho dalšího.

www.vsevltavskyspolek.cz

Vševltavský spolek pořádá pro Pražany i přespolní:

M) Hippocampus
g	Ukázka potápěčského vybavení
g	Hasičský vůz s termovizí
g	Měření krevních hodnot

Od 9 do 15 hodin

Q) Český hydrometeorologický ústav 
g	Info stánek ČHMÚ – oddělení 

hydrologie
g	Představení funkce limnigrafu 

Na Výtoni
g	Předvedení techniky pro měření 

průtoku + ukázka  
(možnost vyzkoušení)
Od 9 do 15 hodin

M) Trade Centre Praha, a. s. – Správce 
pražských náplavek

g	Promenáda obřích ryb
g	Otevření sezóny v kobkách
g	Kobky na Hořejším nábřeží:

č. 9 – Trenažér zdolávání ryb 
s Pražským rybářským svazem
č. 10 – DIY dílna (DoItYourself ) 
a kavárna
č. 11 – WC
č. 16 – Městská knihovna v Praze
č. 17 – Informační stánek TCP (M), 
výstava fotografií z rekonstrukce 
náplavek od studia BoysPlayNice

g	Kobky na Rašínově nábřeží: 
č. 5 – LabCafé
č. 6 – Zyos (kavárna)
č. 10 a 11 – Avoid Gallery a Café
Od 9 do 15 hodin 

E) Muzeum pražských pověstí 
a strašidel

g	Vodnické hrátky nad hladinou 
Přístaviště Hergetova cihelna 
10:30 – 14:00 h s přestávkami

C) Rybáři Českého rybářského svazu 
MO Prahy 1

g	Opekání „rybích“ buřtů, 
jelikož ryby neberou.

g	Ukázka rybářského řemesla  
při plavbách na Salonní rychlolodi 
Nepomuk
Od 10 do 14 hodin

E) Převozní loď Alka 
Převoz mezi Hergetovou cihelnou 
a úvazištěm č. 15 (C) (pouze převoz 
z jednoho stanoviště na druhé) 
Od 10 do 14 hodin

E) Voroplavba & Liteboat
g	Ukázka vltavských vorů a říčních 

a mořských veslic (skifů)
g	Historie voroplavby, stavba vltavských 

vorů a plavba 
Od 10 do 15 hodin

Česká otužilecká unie 
Otužilecké plavání ve Vltavě 
u Železničního mostu ve 12:00 h
 
Vázání lodních uzlů 
s kapitánem Mario Juhasem 
při plavbách na Salonní rychlolodi 
Nepomuk 

N) Kapela Matylda – písně plavební  
na kotvící lodi Kamina
Od 9 do 15 hodin s přestávkami

 
H) Muzeum Karlova mostu 

Křižovnické náměstí č. 3
g	Od 10 do 15 hodin zdarma otevřeno 

pro veřejnost
g	Komentované prohlídky 

v 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 h
g	Promítání filmu „Proti proudu“

I) Půjčovna šlapadel Klub Lávka 
Novotného lávka 
Od 10 do 15 hodin

J) Půjčovna lodiček Slovanka 
Slovanský ostrov 
Zdarma možnost zapůjčit  
si pramici (nikoliv šlapadlo) 
Od 10 do 15 hodin

K) Veslařský klub Slavia
g	Možnost prohlídky loděnice 

a veslařských lodí pro zájemce
g	Možnost vyzkoušení veslování  

na veslařském trenažeru
g	Ukázky veslařského sportu
g	Možnost přihlásit se za členy klubu 

(na aktivní i nezávodní sport) 
Od 10 do 15 hodin

O) Převozní loď Bivoj 
g	Převoz mezi Hořejším a Rašínovým 

nábřežím (P) 
(pouze převoz z jedné strany na druhou)
Od 9 do 15 hodin

Schiffparada
g	Plavba od Palackého mostu 

k Železničnímu mostu ve 12:00 h

Změna programu vyhrazena.

DOPROVODNý PROgRAM:
Velká písmena značí umístění přístavišť na mapkách uvnitř.

v neděli 15. března 2020
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JíZDNí řáD VELKýCH VýLETNíCH LODí:

Velká písmena značí umístění přístavišť na mapkách, jež jsou na protější straně letáku.

A) Nástupiště č. 11 – loď Taurus, Orca

B) Nástupiště č. 18 – loď Slapy

UMíSTĚNí PříSTAVIšť

C) Úvaziště č. 15 
Rybáři Českého rybářského 
svazu MO Prahy 1

D) Přístaviště Malostranské lodě 
loď Bachsaibling

E) Přístaviště Hergetova cihelna 
převozní loď Alka, vodnické 
hrátky nad hladinou, 
Voroplavba & Liteboat

F) Přístaviště pod Mánesovým 
mostem 
bočnokolesový parník Sirius

g) Přístaviště Nepomuk 
Salonní rychloloď Nepomuk

H) Muzeum Karlova mostu 
volný vstup do muzea

I) Klub Lávka 
půjčovna šlapadel

J) Půjčovna lodí Slovanka 
zdarma zapůjčení pramice

K) Veslařský klub Slavia  
den otevřených dveří

L) Přístaviště u Palackého mostu 
Slapy, Taurus

M) Hořejší nábřeží 
Hippocampus – potápěči, 
informační stánek TCP, 
informační stánek Vševltavského 
spolku, promenáda obřích ryb, 
otevření sezóny v kobkách, 
malování na obličej

N) Kotvící loď Kamina 
kapela Matylda – písně plavební

O) Přístaviště Hořejší nábřeží 
Salonní rychloloď Nepomuk, 
převozní loď Bivoj, 
bočnokolesový parník Sirius

P) Přístaviště Rašínovo nábřeží 
loď Fidelio, převozní loď Bivoj, 
loď Explorer

Q) Limnigraf na Výtoni 
Český hydrometeorologický 
ústav

HOřEJší NáBřEŽí & RAšíNOVO NáBřEŽí

VLTAVSKé ÚDOLí

NáPLAVKA NA FRANTIšKU
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A) Taurus – Z přístaviště Na 
Františku, nástupiště č. 11 
do přístaviště u Palackého 
mostu (L)
g Čas vyplutí: 8:30 h

(délka plavby 1 h)

Z / do přístaviště 
u Palackého mostu (L)  
g Časy vyplutí:

10:00, 11:30 h
(délka plavby 1 h)

Z přístaviště u Palackého 
mostu do přístaviště 
Na Františku, 
nástupiště č. 11 (A)
g Čas vyplutí: 13:00 h 

(délka plavby 1 – 1,5 h)

A) Orca – Přístaviště 
Na Františku, 
nástupiště č. 11
g Čas vyplutí: 9:30 h

(délka plavby 45 minut) 

B)	Slapy – Z přístaviště 
Na Františku nástupiště 
č. 18 do přístaviště 
u Palackého mostu (L)
g Čas vyplutí: 8:30 h

(délka plavby 1 h)

Z / do přístaviště 
u Palackého mostu (L)  
g Čas vyplutí: 9:30 h

(délka plavby 50 minut)

Z přístaviště u Palackého 
mostu do přístaviště 
Na Františku, 
nástupiště č. 18 (B)
g Čas vyplutí: 10:30 h 

(délka plavby 50 minut)

D) Bachsaibling – Přístavi-
ště Malostranské lodě 
g Časy vyplutí: 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 h 
(délka plavby 20 minut)

F) Bočnokolesový parník 
Sirius – Z přístaviště pod 
Mánesovým mostem 
do přístaviště Hořejší 
nábřeží (O)
g Čas vyplutí: 9:30 h

(délka plavby 1 h)

Z / do přístaviště 
Hořejší nábřeží (O)
g Časy vyplutí: 10:45, 

11:30, 12:45, 13:30 h
(délka plavby 30 minut)

 

Z přístaviště Hořejší 
nábřeží do přístaviště pod 
Mánesovým mostem (F)
g Čas vyplutí: 14:15 h

(délka plavby 1 h)

g)	Salonní rychloloď 
Nepomuk – nejstarší 
osobní loď v Praze
Z přístaviště Nepomuk 
do přístaviště 
Hořejší nábřeží (O)
g Čas vyplutí: 8:30 h

(délka plavby 1 h)

Z / do přístaviště 
Hořejší nábřeží (O)
Unikátní plavba kolem 
Veslařského ostrova 
g Časy vyplutí: 10:30, 

11:30, 13:00 h
(délka plavby 45 minut)

Z přístaviště Hořejší 
nábřeží do přístaviště 
Nepomuk (G) 
g Čas vyplutí: 14:00 h

(délka plavby 1 h)

P) Explorer – Přístaviště 
Rašínovo nábřeží
g Časy vyplutí: 09:00, 

09:40, 10:20, 11:00, 
11:40, 13:00, 13:40, 
14:20 h 
(délka plavby 30 minut)  

P) Fidelio – Přístaviště 
Rašínovo nábřeží
g Časy vyplutí: 10:15, 

10:45, 11:15, 11:45, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00 h 
(délka plavby 20 minut)
Rezervace maximálně 
do 14. března 
na tel.: 727 957 602
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