Dokončení vltavské vodní cesty
České Budějovice
- Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou
České Budějovice

! Lokalita projektu
Jihočeský kraj, Vltava, říční km. 229,1-239,6

! Realizace projektu
2008 - 2010

! Cena projektu
financování ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a z EU (Evropská unie)

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

! Provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR - ochranný přístav České Vrbné a přístaviště Lannova loděnice
Povodí Vltavy, s. p. - zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdržích jezů České Vrbné a Hluboká nad Vltavou
- modernizace jezu České Vrbné a plavební komora

Cíl projektu
Splavnění Vltavy v délce 8,9 km mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou pro rekreační plavbu.
Vytvoření zázemí pro plavbu (přístaviště, ochranný přístav).

Plavební komora České Vrbné

Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu
Hluboká nad Vltavou

- spád 7 m
- železobetonová polorámová konstrukce
- klapková vrata v horním ohlaví
- desková jednokřídlá vrata v dolním ohlaví
- čekací stání v obou rejdách

- prohrábka dna na hloubku 1,6 m v délce 4 km
- minimální šířka plavební dráhy 20 m
- jednolodní úsek délky 0,45 km

Hluboká nad Vltavou

České Vrbné

Vizualizace

Ochranný přístav České Vrbné

Modernizace jezu České Vrbné

- přístav pro 23 malých plavidel
a min. 2 osobní lodě
- sjezd pro spouštění plavidel a serv. centrum
- pevné molo šířky 3 m
- přemostění vjezdu, podjezdná výška 5,25 m

- nahrazení hydrostatických sektorů
podpíranými klapkami šířky 22,5 m
a výšky 3 m
- úpravy přelivné plochy a stávajících pilířů
včetně nátoku do elektrárny

Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu
České Vrbné
- prohrábka dna na hloubku 1,6 m
- obratiště pro lodě délky až 43 m pod
Jiráskovým jezem
Koncové přístaviště Lannova loděnice
- pro osobní lodě a malá plavidla, délka 60 m

Vizualizace

Vizualizace
přístaviště Lannova loděnice

obratiště pod Jiráskovým jezem

České Budějovice

Akce bude spolufinancována Evropskou unií z Evropského regionálního
rozvojového fondu prostřednictvím Operačního programu Doprava
a z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Jiráskův jez

Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě

