
� Lokalita projektu
Jihočeský kraj, řeka Vltava, říční km 218,124 – 229,044  

� Realizace projektu
2010 - 2012

� Cena projektu
Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

� Investor
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz

� Provozovatel

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava

� Projektant 
Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31,140 16 Praha 4
Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Cíl projektu
Splavnění Vltavy v délce 10,92 km mezi Hlubokou nad Vltavou a nádrží vodního díla Hněvkovice pro rekreační plavbu, včetně
vybudování základní infrastruktury pro rekreační plavbu (stání pro osobní lodní dopravu, plavební komora).

Plavební komora Hluboká nad Vltavou 

- pravý břeh u jezu Hluboká nad Vltavou
- délka 45 m, šířka 6 m, spád 3 m
- železobetonová polorámová konstrukce
- klapková vrata v horním ohlaví 
- desková jednokřídlá vrata v dolním ohlaví 
- čekací stání v obou rejdách 

Nádrž vodního díla Hněvkovice 

- vodní nádrž délky 18,6 km zprovozněná v roce 1991
- bez úprav koryta pro plavbu splavná v délce 15,3 km
- osazení plavebního značení a bójí 

VD Hněvkovice

Hluboká nad Vltavou

prohrábka dna řeky

stání pro os. lodní dopravu

Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě

Vydává Ředitelství vodních cest ČR, březen 2010, www.rvccr.cr

plavební komora

Dokončení 
vltavské vodní cesty
Hluboká nad Vltavou - VD Hněvkovice

Zajištění plavebních hloubek ve zdrži vodního
díla Hněvkovice 

- prohrábka dna řeky na hloubku 1,6 m v délce cca 3,3 km
- minimální šířka plavební dráhy 20 m
- usměrňovací sypaná hrázka v délce 791 m pro oddělení 

plavební dráhy od prostoru mělčin a ostrůvků v konci
vzdutí VD Hněvkovice

- stání pro osobní lodní dopravu Hluboká nad Vltavou –
Hamry tvořené plovoucím molem s bezbariérovým 
přístupem 160 m od silničního mostu


