TISKOVÁ ZPRÁVA
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR ZAHAJUJE PRVNÍ DVĚ STAVBY
V RÁMCI SPLAVŇOVÁNÍ VLTAVY DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC

České Budějovice, 9. září 2008 – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) dnes za účasti
zástupců Ministerstva dopravy a hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka zahájilo
první dvě stavby v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České
Budějovice – Týn nad Vltavou“. Jedná se o modernizaci jezu v Českém Vrbném a zajištění
dostatečné plavební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. První část projektu mezi
Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou by měla být dokončena v roce 2010 a na
nákladech se bude podílet i Evropská unie prostřednictvím Operačního programu
Doprava.
„Jsem rád, že jsem dnes mohl zahájit první stavby projektu dokončení splavnosti vltavské vodní cesty
a že se už nepohybujeme v pouhých teoriích a plánech,“ říká ředitel ŘVC ČR Miroslav Šefara. „Po
dokončení celého projektu v roce 2013, kdy budou dobudována i plavební zařízení na Orlíku a
Slapech, vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských
vodních cest,“ dodává.
Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník zahájení stavby vítá: „Jihočeský kraj v rámci svých priorit
rozvoje dopravní infrastruktury dlouhodobě usiluje o dokončení vltavské vodní cesty do Českých
Budějovic a na přípravě této stavby se také významně podílel. Sledujeme, jak intenzivní rozvoj
zaznamenává rekreační plavba v Evropě. Věřím, že oživení vltavského údolí přinese další rekreační
možnosti Jihočechům i návštěvníkům našeho kraje, kteří budou jižní Čechy chtít poznávat během
plavby či pobytu u řeky. Ve spolupráci s městy a obcemi připravujeme navazující záměry a projekty,
které přispějí ke zlepšení rekreačních možností a rozvoji cestovního ruchu v krásném údolí řeky
Vltavy.“
Cílem projektu je splavnit úsek mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu
a navázat tak na splavňování Vltavy, které v minulosti nebylo dokončeno. Prvními dvěma stavbami
části mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je modernizace jezu České Vrbné a zajištění
potřebných plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. Obě stavby jsou realizovány
společností Metrostav a.s. V průběhu stavby bude nutné uskutečnit zemní práce v korytě řeky, dále
demolici částí vlastního jezu, betonáž a montáž nové jezové technologie. Stavby by měly být
dokončeny v listopadu 2009. Náklady dosáhnou výše 145,7 mil. Kč a budou částečně
spolufinancovány Evropskou unií z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím
Operačního programu Doprava.
Rekreační plavba se postupně v Evropě stává významným ekonomickým a volnočasovým fenoménem.
V České republice jsou tyto aktivity rozvinuty zatím pouze na Baťově kanále na Moravě a na
přehradních nádržích.
Na Vltavě je dosud rekreační plavba omezena nesplavnými úseky, které izolují lodní provoz např. na
Orlické a Hněvkovické přehradě od ostatních lokalit. Ideálním prostorem pro rozvoj plavby je horní
Vltava v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Splavněním tohoto úseku se naváže
na vývoj plavby na Vltavě, která je zde provozována od nepaměti. Splavná Vltava v tuto chvíli končí
v Týně nad Vltavou a je přerušena Slapskou a Orlickou přehradou, kde i přes vysokou rozpracovanost
nebyla plavební zařízení pro lodě v minulosti dokončena. Na zbývající trase do Českých Budějovic jsou
již vybudovány jezy, pro jejich překonání je však nutné dobudovat plavební zařízení.
V roce 2009 bude kromě zahájení stavby plavební komory České Vrbné dokončena úprava koryta řeky
v Českých Budějovicích pod Jiráskovým jezem. Tato úprava bude navazovat na protipovodňovou
prohrábku dna realizovanou Povodím Vltavy, s.p. V roce 2009 bude postaven i přístav České Vrbné a
přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích.
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Popis projektu
Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ se skládá z
několika samostatných podprojektů, které celý úsek dělí do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad
Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice – Týn nad Vltavou.
1. část: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou
Úsek vede z centra Českých Budějovic, kde navazuje na záměry projektu „Město a voda“, které
připravuje Město České Budějovice, až k jezu Hluboká nad Vltavou. Jeho realizací vznikne atraktivní
trasa v délce zhruba 9 km spojující jihočeskou metropoli s dalším významným turistickým cílem.
V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební hloubka 1,6 m ve zdrži jezu České
Vrbné, modernizován jez České Vrbné a vybudována plavební komora. Do investičního záměru spadá i
vybudování ochranného přístavu České Vrbné a zajištění plavebních hloubek 1,6 m ve zdrži jezu
Hluboká nad Vltavou. Důležitou součástí je výstavba koncového přístaviště Lannova loděnice a
vytvoření obratiště pod Jiráskovým jezem.
2. část: Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice
Navazující úsek od jezu v Hluboké nad Vltavou k Vodními dílu Hněvkovice napojí k českobudějovické
oblasti dalších zhruba 18 km vltavské vodní cesty, takže i s prvým úsekem již bude k dispozici přes 27
km rekreační vodní cesty.
V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební hloubka 1,6 m ve zdrži Vodního díla
Hněvkovice a postavena plavební komora na jezu Hluboká nad Vltavou.
3. část: Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou
Jedná se o poslední úsek v délce 5,6 km, jímž se propojí České Budějovice s vodní nádrží Orlík. Tím se
navzájem zpřístupní celá část Vltavy od Českých Budějovic až k přehradě Orlík včetně části Otavy.
V rámci tohoto záměru bude vystrojena stávající nefunkční plavební komora Vodního díla Hněvkovice.
Dále bude modernizován jez Hněvkovice a vybudována plavební komora u tohoto jezu. Neméně
důležitou součástí tohoto záměru je úprava mostu pro pěší v Týně nad Vltavou, který má
v současnosti nízkou podjezdnou výšku a nakonec zajištění plavební hloubky 1,6 m prohrábkou dna ve
zdrži Vodního díla Kořensko a jezu Hněvkovice.
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