
VLTAVA
Lodí

Suchou nohou

© ŘVC ČR 2/2016

GPS

říční kilometr

Za sportem

Za kulturou

Turisticky

S dětmi

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě

MĚLNÍK

provozovatel
a správce

* OLD – osobní lodní doprava

OCHRANNÝ PŘÍSTAV 
ČESKÉ VRBNÉ

Počet stání

2
osobní lodní doprava

27
malá plavidla

Služby plavcům

elektřina       voda  rampa       jeřáb       WC   sprcha   vývěva  PHM      

Provozní režim
od 1. 6. do 30. 9. v době od 8:00 do 20:00, 
mimo toto období ochranný přístav

Telefon
+420 387 683 111

Základní informace

Přístav zajišťuje prostor pro bezpečné stání 27 malých plavidel (13 délky 
až 12 m a 14 délky až 9 m) a min. 2 osobních lodí za vysokých vodních stavů 
i mimo plavební sezónu. Je v něm vytvořeno zázemí pro běžný provoz lodí 
a servisní centrum. V přístavu se nachází budova kapitanátu, ve které sídlí 
správa přístavu a je v ní umístěna i sprcha a sociální zařízení. Všechna stání jsou 
vybavena přípojkou elektřiny a vody v samoobslužných odběrných sloupcích. 
Dále je k dispozici skluz pro lodě a jeřáb s nosností 10 t. V servisním centru je 
možné odčerpat odpadní a nádní vody a do budoucna se zde počítá i s čerpací 
stanicí pohonných hmot. Součástí přístavu je také unikátní sklopný most, 
který umožňuje skloubit provoz lodí s výškou až 5,25 m a pozemní dopravy. 
Standardně je most sklopen. Zdvihá se pouze při průjezdu lodě vyšší než 2,9 m.

49°00‘46,33“ N 14°27‘14,75“ E

Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 5
370 01 České Budějovice

233,3 (levý břeh)

Vodácký areál Lídy Polesné – 50 m

V areálu, který je v těsné blízkosti přístavu, se nachází trať pro vodní slalom. V letech 2007-2011 byl areál modernizován 
a vybudován prostor pro kanoepolo. Cyklostezka procházející areálem přivádí cyklisty, bruslaře i pěší přímo ke kanálu, kde 
trénují sportovci z Klubu vodního slalomu České Budějovice. K posezení zve hospůdka s dětským hřištěm v těsné blízkosti 
kanálu.

www.slalom.cz

Příběh budějovického piva – 4,9 km

Pivovar v Českých Budějovicích vyrábějící celosvětově známou značku piva Budějovický Budvar nabízí prohlídky, při kterých 
se seznámíte s výrobou piva a budete moci ochutnat pivo přímo v ležáckém sklepě. 

www.visitbudvar.cz

Vrbenské rybníky – 1,3 km

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic necelý kilometr od přístavu České 
Vrbné a má rozlohu 245,8 ha. Naučná stezka „Po hrázích Vrbenských rybníků“ je vhodná pro cyklisty, rodiny s malými dětmi 
i seniory a invalidy.

Místní cyklostezky – 5 m

Cyklostezka propojující České Budějovice s Hlubokou nad Vltavou prochází těsně kolem přístavu. Projížďka s dětmi Vás 
dovede třeba do ZOO Ohrada na jižním okraji Hluboké nad Vltavou.

Obratiště 
České Budějovice

Přístaviště 
Lannova loděnice

Ochranný přístav 
České Vrbné

Přístaviště OLD 
České Vrbné

Plavební komora 
České Vrbné

Přístaviště OLD
Hluboká nad Vltavou

Přístav 
Hluboká nad Vltavou

Plavební komora 
Hluboká nad Vltavou

Přístaviště OLD 
Hluboká nad Vlt. – Hamry

Přístaviště Purkarec

Stání plavidel 
Hněvkovice – přehrada

Plavební komora 
Hněvkovice – přehrada

Stání plavidel 
Hněvkovice – jez
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