STÁNÍ PLAVIDEL
HNĚVKOVICE – PŘEHRADA
VLTAVA

Lodí
Čekací stání

2

plovoucí mola

Služby plavcům

vývěva

voda

elektřina výlevka

Provozní režim
přednostně čekací stání pro PK
výstup a nástup, voda, odpady
– max. 15 min.
Telefon
+420 387 683 111

GPS

Základní informace
Vodní dílo Hněvkovice bylo spolu s vodním dílem Kořensko postaveno v letech 1986 – 1991.
Jejich hlavním účelem je zabezpečení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín.
Původní výstavba vodního díla Hněvkovice obsahovala pouze hrubou stavbu plavební komory
bez vystrojení technologickou částí. V letech 2009 až 2010 bylo dokončeno vystrojení plavební
komory, která je umístěna při pravém břehu vodního díla. Má rozměr 45 x 6 m a spád 15 m, který
ji řadí na druhé místo mezi komory vltavské kaskády s největší hloubkou. Komora umožňuje
lodím s maximálním rozměrem 44 x 5,4 m a nosností do 300 t překonat vodní dílo Hněvkovice.
Dvě mola na pravém břehu v horní vodě před vjezdem do plavební komory slouží přednostně
jako čekací stání pro lodě čekající na proplavení. Molo blíže ke komoře mohou také využívat lodě
osobní lodní dopravy pro výstup a nástup pasažérů. Vzdálenější molo je přednostně určeno pro
malá plavidla. Je zde také přípojka pitné vody a zařízení pro odčerpávání odpadních vod.

49°10‘52,04“ N 14°26‘53,36“ E

říční kilometr

210,6 (pravý břeh)

provozovatel
a správce

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

Obratiště
České Budějovice
Přístaviště
Lannova loděnice
Přístaviště OLD
České Vrbné
Ochranný přístav
České Vrbné
Plavební komora
České Vrbné
Přístaviště OLD
Hluboká nad Vltavou
Přístav
Hluboká nad Vltavou
Plavební komora
Hluboká nad Vltavou

Suchou nohou
Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín – 4,8 km

Turisticky

Jaderná elektrárna Temelín vyrábí elektřinu ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320.
Exkurzi v Infocentru Jaderné elektrárny Temelín je třeba objednat vždy předem. Skupina může mít minimálně 5 a maximálně
50 osob. Pro zájemce o volnou prohlídku a individuální návštěvníky je informační centrum otevřeno každý den (včetně sobot
a nedělí) od 9.00 do 16.00 hod., v červenci a srpnu od 9.00 do 17.30 hod.
Telefon: 381 102 639

Přístaviště OLD
Hluboká nad Vlt. – Hamry

Přístaviště Purkarec

Městské muzeum v Týně nad Vltavou – 5,6 km

Za kulturou

Městské muzeum v Týně nad Vltavou spravuje rozsáhlou sbírku předmětů, dokumentů a fotografií dokumentující významné
osobnosti regionu, historii města a okolí. Muzejní sbírka obsahuje téměř 60 000 sbírkových předmětů. Nově zde byla v roce
2015 instalována interaktivní expozice, jejíž hlavní součástí je expozice vltavínů. V období od června do srpna je otevřeno
každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod. Aktuální otevírací dobu jednotlivých měsíců můžete ověřit na www.tnv.cz.
Náměstí Míru 1, Týn nad Vltavou

Historický železný most v Týně nad Vltavou – 5,8 km

Turisticky

Železný silniční most z r. 1892 podle návrhu J. Mayra a Fr. Schumandla stojí na místě významného dřevěného mostu,
postaveného v r. 1229. Památkově chráněný most byl zrekonstruován v r. 1996. Most byl kdysi jediným propojením obou
vltavských břehů mezi Budějovicemi a Prahou.

Stání plavidel
Hněvkovice –
přehrada

www.tnv.cz

Naučná lesní stezka Semenec s rozhlednou – 7,4 km

S dětmi

Vycházkový okruh lesem Semenec v délce 6 km, na kterém naleznete 10 zastavení s informačními tabulemi. Začátek
i konec je u rozhledny, u níž stávalo původně městské popraviště. Průvodcem na stezce vám bude lesní skřítek Semenáček.
Z rozhledny je hezký výhled na řeku Vltavu a na město Týn nad Vltavou.
www.tnv.cz

Plavební komora
Hněvkovice – přehrada
Stání plavidel
Hněvkovice – jez

MĚLNÍK
* OLD – osobní lodní doprava

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
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