Pozvánka na 46. ročník Vodohospodářské padesátky

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Vás při příležitosti oslav své 100leté existence srdečně zve
na 46. ročník Vodohospodářské padesátky, která Vás provede po Praze a jejím okolí. Letos jsme pro Vás připravili
novinku – kromě výběru mezi kolem a pohorkami, můžete zvážit ještě vyzkoušení kol oběhu.
Termín:
Trasy:

13. - 15. 9. 2019
1) pěší – 28 km
2) cyklotrasa k 100letému výročí = max. 100 km
3) koloběh – 27 km (náročnost – pro mírně zdatné jezdce, lze využít půjčovnu koloběžek,
jejichž počet je však omezen (30 ks), proto, kdo dřív přijde, ten jede (lze rezervovat v přihlášce).
Značené základní trasy budou mít možnosti zkrácení nebo prodloužení.
Start:
VÚV T. G. M., v. v. i., Podbabská 30, Praha 6
Cíl:
ČZU Praha – Suchdol, Kamýcká 129
Ubytování:
VŠ koleje ČZU Praha - Suchdol
Společenský večer:
areál ČZU Praha - Suchdol
Účastnický poplatek: 1 850 Kč (ubytování s polopenzí: 1100 Kč, startovné: 750 Kč).
Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě budou prioritně ubytováni mimopražští účastníci.
Přihlášky zašlete do 30. 4. 2019 na e-mailovou adresu vh50@vuv.cz.

Na co se letos můžete těšit:
Turistická trasa s celkovým převýšením 478 m nahoru a 339 m dolů, nejnižším bodem 178 m n.m. a nejvyšším bodem
339 m n.m. bude začínat na levém břehu Vltavy a zavede účastníky po proudu řeky do Sedlece, kde se nachází nyní
zpustlý klasicistní zámeček z poloviny 19.století. Poté bude následovat první stoupání na skály nad řekou s několika
vyhlídkami. Pak trasa povede přes zámek Roztoky u Prahy, kde se nachází expozice Středočeského muzea. Dále přes PR
Roztocký háj-Tiché údolí proti proudu Únětického potoka se stopami vodohospodářské činnosti (Spálený mlýn, bývalý
Tůmův mlýn a Trojanův mlýn) až do Únětic, kde bude oběd v místním pivovaru, který zde byl postaven zřejmě již roku
1710. Poté trasa pokračuje stále proti proudu Únětického a posléze Kopaninského potoka přes Černý Vůl a Statenice
(opět lze spatřit chátrající zámek). Následuje cesta lesem přes rozcestí sv. Juliána do Horoměřic (zámeček z 1. poloviny.
18. století, nyní nepřístupný) a pak přes PP Šárka-Lysolaje kolem kostela sv. Matěje (původní místo konání Matějské
pouti) do Lysolají, kde můžete spatřit Zázračnou studánku. Posléze zbývá už jen závěrečný výšlap do cíle.
Poměrně nenáročná (proto delší) trasa pro cyklisty, která vás zavede na sever od Prahy, je zpestřena několika
náročnějšími terénními úseky. Po cestě potkáte mnoho zajímavých vodohospodářských děl (např. zdymadla TrojaPodbaba, Dolany, jezový most a zdymadlo v Miřejovicích, historické zdymadlo v Hoříně) a historických památek (např.
zámek a rodný dům A. Dvořáka v Nelahozevsi, zámek Veltrusy, Panenské Břežany). Trasa, z velké části lemující Vltavu,
nabídne zážitky i milovníkům přírody, např. nejsevernější pražský Přírodní park Drahaň–Troja nebo bizarní útvary
zvětralých pískovců na Dvořákově cestě, a dovede vás až k ústí Vltavy do Labe.
Novinka v podobě koloběžkové trasy povede na rozjezd po krásné vyhlídkové cyklostezce po obou březích Vltavy až
k přívozu v Roztokách. Po převozu na levý břeh se u Roztockého zámku napojíte na trasu pěší.

