VLTAVA

Vlastivìdnì - historické vycházky
v okolí Vltavy

Trojská kotlina
Místa dnes známá pøevánì díky praské zoologické zahradì. Nahlédneme do historie této atraktivní lokality a povíme si, jak ji v prùbìhu èasu
Vltava pøetváøela. Pøímo v terénu si ukáeme zbytky zaniklých vltavských ramen a mlýnù. Budete pøekvapeni, co vše jste o této notoricky známé
lokalitì netušili.
trasa exkurse:
Velká skála - Pustá vinice - Trója - Císaøský ostrov - slepé rameno Vltavy - Císaøský mlýn - Rudolfova štola.
délka exkurse:
cca 6 - 7 km / 4 hodiny

Zaniklé Podskalí a historie plavby na Vltavì
Ještì pøed necelými 100 lety pøiplula vìtšina døíví do Prahy po Vltavì. Pøímo v terénu si povíme nìco o historii rázovité plavecké praské ètvrti
zvané Podskalí, nahlédneme do poèátkù praské osobní paroplavby a nezapomeneme ani na nákladní lodní dopravu a voroplavbu na Vltavì.
trasa exkurse:
Mánes - vltavské nábøeí - Výtoò - eleznièní most - zaniklý vorový pøístav u Císaøské louky.
délka exkurse:
cca 2 - 3 km / 2 hodiny

Nejkrásnìjší vltavské vyhlídky
Budete pøekvapeni, jaké úasné pøírodní scenérie lze najít jen 30 km od Prahy. Pøímo v terénu si povíme nìco o historii kraje do kterého jezdili
praané za odpoèinkem ji pøed více ne 100 lety. Navštívíme tøi nádherné vyhlídky na Vltavu a povíme si nìco o historii vltavské voroplavby i
zaniklých peøejí, které tvoøila Vltava pøed výstavbou pøehrad právì v tìchto místech.
trasa exkurse:
Tøebsín - Smetanova vyhlídka - Teletín - vyhlídka Máj - vyhlídka nad Tøebenicemi - Rabynì - Slapská pøehrada - Tøebenice.
délka exkurse:
cca 15 km / cca 8 hodin (celodenní výlet v èlenitém terénu)

Svatojanské proudy
Ne náhodou vyznaèil Klub èeských turistù svou první znaèku právì ze Štìchovic do vltavských Svatojanských proudù. Projdeme si úasný kaòon
Vltavy nad Štìchovicemi a dozvíme se vše o historii tìchto míst i problematiky dopravy zboí a plavby na Vltavì.
trasa exkurse:
Štìchovice - vltavský kaòon - Slapská pøehrada - Tøebenice.
délka exkurse:
cca 8 km / cca 5-7 hodin (celodenní výlet v èlenitém terénu)

Zde získáte další informace a vycházky mùete také objednat:
Lesy hl. m. Prahy
web: www.lesypraha.cz
tel: 775 018 630
e-mail: sev@lesy-praha.cz

