
 
 

TJ KOTVA BRANÍK  
si Vás dovoluje pozvat na splutí populárního pražského kanálu 

 

RIO  BOTIČO 
 

DATUM KONÁNÍ:  Neděle, 23. 10. 2016 
 

START               :  pod hrází Hostivařské přehrady mezi 9.30 a 11.30                                
VÝKLAD TRATI  :  v 9.30 a v 10. 30  Důležitý !!! 
CÍL                    :  Možný kdekoli a kdykoli, příjemný je po koupeli  

  pod Grébovkou, obvyklejší kdekoli po vplutí do    
  Vltavy po proplutí cca  800 m dlouhým tunelem. 

POPIS TOKU      : 13,5 km ZWC - WW I. Zpočátku roztomilý  
      potůček s meandry, drobnými peřejkami a také   
      roštím. Pod Záběhlickým jezem začíná regulovaný    
      tok. Přírodní kaly vystřídají zvolna kaly průmyslové,     
      beton je místy hrubý, místy oslizlý. Stupně s válci   
      různých velikostí a s prapodivným obsahem.      

STARTOVNÉ      :  20,- Kč za list použitého pádla. Pouštění vody    
                              něco stojí. Bude vybíráno na startu do trpaslíka. 
DOPRAVA          :  vlastní - nejlépe na panelovku " K jezeru" a  
                              odtamtud pěšky odnést lodě na místo startu. 
                              Dodržujte pokyny pořadatele a pravidla  
                              silničního provozu. 
OBČERSTVENÍ  :   každý vlastní, mnoho možností cestou. 
VYBAVENÍ         :  povinné plovací vesty a helmy, loď zajištěná     
                              proti potopení. Doporučujeme zavřené lodě a  
                              vybavení baterkou pro průjezd tunely.  
                              Pro jezdce do Vltavy je baterka NUTNÁ !!! 
 

UPOZORNĚNÍ 1 :  Akce se uskutečňuje díky vstřícnosti správce toku, který 
letos má v řečišti několik otevřených staveb, ovlivňujících průjezdnost 
některých míst. Proto prosíme, dodržujte pokyny, které obdržíte na 
startu, abychom se v příštích letech mohli nadále na Botiči setkávat.   
 
UPOZORNĚNÍ 2 :  Každý startuje na vlastní nebezpečí. Tok řeky se mění 
každý rok, to je kouzlo potoka, protékajícího umělými a stále upravovanými 
břehy. Proto nespoléhejte, že tok bude stejný jako vloni.  Informace o 
aktuálním stavu a průjezdnosti budou při výkladu trati. Věnujte mu 
pozornost ! SPLUTÍ BOTIČE NENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY ! 
 
UPOZORNĚNÍ 3 :  Pražská náplavka u ústí Botiče je pěší zóna. Využijte 
proto pro zakončení plavby a nakládku lodí protějšího břehu Vltavy, popř. 
ostrova Císařské louky, kam je možný příjezd s auty až skoro k vodě a 
vystoupit z lodě lze také.  
 


