
Od 20.května můžeme po Vltavě plout z Českých Budějovic až na Orlík. Osobní lodní doprava v jižních 
Čechách zažívá boom.

Otevření nové plavební komory na jezu v Hněvkovicích a zahájení jihočeské plavební sezóny na festivalu 
Vtava Open v Týně nad Vltavou. Zážitky kolem Vltavy, které si návštěvníci mohou rezervovat se Stezkou 
Vltavy nebo výhody, které mohou čerpat se slevovou kartou Vltava Card a také nová dopravní linka z Týna 
nad Vltavou na Hlubokou nad Vltavou.

Letošní sezóna je všemi milovníky motorových lodí netrpělivě očekávána, jelikož 20. května se zprovozní poslední 
úsek splavňované hornovltavské vodní cesty a plavidlům se tak otevře téměř 100 kilometrový úsek Vltavy z Českých 
Budějovic na Orlík. Pro menší lodě, které zvládnou překonat zdvihadla na Orlické a Slapské přehradě, se prodlužuje 
plavba až do Hamburku. Stavbu plavební komory na hněvkovickém jezu realizovala společnost Metrostav a.s. ve 
spolupráci se společností Zakládání staveb, a. s. „Pro Metrostav to byla jedinečná příležitost účastnit se tak 
významného projektu, který bude odkazem pro budoucí generace a zároveň zlomovým pro rekreační plavbu v jižních 
Čechách.“ říká Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj. Jedná se o jednu z nejočekávanějších 
plavebních sezon na horní Vltavě, neboť se jedná o první plavební sezonu po dokončení celého projektu splavnění 
Vltavy pod názvem „Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice –Týn nad Vltavou“ – projekt, 
který byl zahájen již v roce 2008 a přinesl na jih Čech 33 km nové vodní cesty.

Tento projekt byl realizován Ředitelstvím vodních cest ČR a financován z prostředků Evropské Unie prostřednictvím 
Operačního programu Doprava a z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a byly vybudovány 4 plavební 
komory, 2 přístavy, 5 přístavišť a další objekty. Nabízejí nyní plavecké veřejnosti na osobních i rekreačních malých 
lodích kompletní infrastrukturu a zázemí pro bezpečnou plavbu, která nemá v České republice obdobu. „Očekáváme, 
že tak nastane obdobný rozmach turistiky na vodě, jaký známe z Baťova kanálu i četných kanálů západní 
Evropy,“ dodal Ing. Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR. 

V úseku mezi ČB a Hlubokou nad Vltavou letos zahajujeme již 7. plavební sezónu, v úseku mezi Hlubokou nad 
Vltavou a přehradou Hněvkovice se jedná o 5. sezónu. Ze statistik proplavování přes plavební komory Č. Vrbné a 
Hluboká nad Vltavou vyplývá, že od roku 2013 dochází k trvalému a poměrně významnému nárůstu počtu 
proplavených lodí a osob. V loňské plavební sezóně 2016 jsme proplavili (přes České Vrbné a Hlubokou) 2337 
lodí a 13169 osob, což je cca 1,5x více než v sezóně 2015 a cca 5x více než v roce 2013. S nárůstem počtu 
proplavovaných lodí koresponduje rostoucí zaplnění přístavů a veřejných přístavišť a nárůst počtu soukromých 
plovoucích mol.  Tyto statistiky jasně ukazují, že sportovně-rekreační plavba na Hornovltavské vodní cestě má svůj 
potenciál, který má význam dále rozvíjet. 
„Věřím, že toho důkazem bude i letošní plavební sezona 2017, která pro uživatele vodní cesty přináší několik novinek.
Tou nejvýznamnější a troufnu si říci průlomovou je zprovoznění posledního nesplavného úseku Hornovltavské vodní 
cesty mezi přehradou Hněvkovice a Týnem nad Vltavou, v rámci splavnění tohoto úseku byla vybudována dolní rejda 
pod přehradou Hněvkovice, došlo k celkové modernizaci jezu Hněvkovice, v rámci které byla vybudována zcela 
nová plavební komora, levobřežní koridor a pohyblivý jezový uzávěr, dále byly provedeny prohrábky koryta na 
plavební hloubku 1,6 m v úseku mezi přehradou Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Se splavněním tohoto úseku 
bude zároveň pro veřejnost poprvé uvedena do provozu plavební komora na přehradě Hněvkovice, která byla 
vystrojena již v roce 2010 a je zajímavá především svým velkým spádem který činí cca 15 m.“ shrnuje Ing. 
Martin Kaiser, vedoucí provozního střediska České Budějovice, státního podniku Povodí Vltavy. „Jsem přesvědčený, 
že tyto investice zajistí do budoucna další rozvoj plavby na Hornovltavské vodní cestě a že další investice do plavební 
infrastruktury budou následovat a řeka Vltava se stane sportovně rekreačním lákadlem nejen pro místní obyvatele ale 
i pro turisty.“

Na území turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko jsou na návštěvníky, kteří budou chtít trávit svůj čas kolem 
Vltavy, připraveni. „Máme nový kapitanát v přístavu Hluboká s kompletní vybaveností, který rozšíří síť našich 
infopointů na Vltavě. Infopointy v Českých Budějovicích, Českém Vrbném a Hluboké nabízejí informační 
servis pro návštěvníky, prodej lodních lístků, jejich součástí je i půjčovna motorových člunů a sportovního 
vybavení.“ říká Bc. Michaela Jirásková, DiS., manažerka projektu Stezka Vltavy a sítě Infopointů Vltava. Do flotily v 
Hluboké nad Vltavou přibyly dvě nové lodě k  pronájmu - moderní hausbót a kabinový člun. Historická replika lodi 
Vojtěch LANNA Junior rozšířila svou pravidelnou víkendovou lodní linku z Českých Budějovic do Purkarce o okružní 
plavby z Hluboké ve všední dny. Zásadní novinkou je ovšem informační portál www.stezkavltavy.cz s 
rezervačním systémem umožňujícím rezervovat si a zaplatit zážitky online. „Tento unikátní projekt sdružuje 
subjekty v oblasti Vltavské vodní cesty, zejména všechny provozovatele pravidelných lodních linek a 
půjčoven lodí, turistické cíle, gastroprovozy a další partnery, kteří, stejně jako my, vidí ve Vltavské vodní cestě 
obrovský potenciál.“ představuje Mgr. Tomáš Polanský, produktový manažer Českobudějovicko-Hlubocka. Cílem 
Stezky Vltavy je soustředit veškeré informace o Vltavské vodní cestě na jednom místě a vytvořit tak jeden silný 
prezentační a komunikační kanál turistické oblasti Českobudějovicko-hlubocko.

Novinkou na Vltavotýnsku je lodní linka z Hluboké nad Vltavou – Purkarec – Hněvkovice – Týn nad Vltavou a 
zpět, která bude vyplouvat každé úterý v červenci a srpnu se společností Jihočeská plavební. „Na loď si s sebou 
můžete vzít kolo, kočárek nebo koupit drobné občerstvení. Dokončením splavnění se pro Vltavotýnsko otevírá 
nová příležitost přilákat k nám více turistů.“ říká Ing. Lucie Fialová, ředitelka IN REGIO, o. p. s. Informace o 
dalších lodních linkách, přístavech a tipech na výlet se dozvíte na www.vltavaresort.cz a také v mobilní aplikaci 
Vltava Resort, která slouží turistům, cyklistům a vůdcům malých plavidel. „Výhodou aplikace je, že všechny 
informace o vodní cestě a turistické tipy kolem Vltavy jsou na jednom místě. V aplikaci je také slevová karta



Vltava Card, díky které mohou návštěvníci získat například vstupenky do kulturních památek za zvýhodněnou cenu
nebo dostat dárek při pronajmutí hausbótu. I pro tuto sezónu jsme si připravili 2 turistické balíčky Poznej Vltavotýnsko
a Kolem Vltavy,“ doplnila Lucie Fialová.

Na podpoře turistického ruchu v okolí české národní řeky participuje i například Jaderná elektrárna Temelín. Tu ročně 
navštěvuje kolem čtyřiceti tisíc lidí. Nyní její představitelé očekávají, že část z nich by mohla dorazit i po Vltavě. “Už 
nyní intenzivně spolupracujeme s organizacemi, které se o turistický ruch starají. Vidíme, že se návštěvníci mění, jsou 
stále aktivnější a chtějí toho víc zažívat a poznávat a i proto Temelín patří mezi vyhledávané cíle. S vodou jsme navíc 
těsně spojeni,“ vysvětluje vedoucí temelínské komunikace Petr Šuleř.

Zveme všechny příznivce plavby na lodi, pěšky, na kole i autem, přijďte společně oslavit tuto historickou událost 20. 
května 2017!

PROGRAM ZAHAJOVÁNÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY 2017

Týn nad Vltavou

9:30 Plavba osobní lodě z Hluboké nad Vltavou - Hamry do Hněvkovic

13:00 Slavnostní zahájení festivalu Vltava Open a odemčení řeky v Týně nad Vltavou. (Festival Vltava Open je 
podporován v rámci Oranžového roku prostřednictvím společnosti ČEZ, Jihočeským krajem z programu na podporu 
kultury a Nadace Jihočeské Cyklostezky)

13:30 Vyplutí lodi s inspekční skupinou Vojtěcha Adalberta Lanny z Týna na Hlubokou (divadelní inscenace)

13:00-18:00 Doprovodný program: buskeři (pouliční umělci), plavba na lodích, půjčovna lodiček a paddleboardů, 
malování na obličeje, výtvarná dílna, cirkusový workshop pro děti s Bude Cirkus, hra pro děti v parku, předváděcí 
akce dobrovolných hasičů, fotokoutek, outdoorová malba (C. E. Armstrong), promítání filmů, chillout zóna, vypouštění 
vodních lampionů, 

14:00-15:00 Živé vysílání Českého rozhlasu České Budějovice na téma Cyklistika s doprovodným koncertem kapely 
Epydemye 
15:00 Koncert kapely Epydemye s doprovodnými muzikanty
18:00 Koncert Jiří Schmitzer
19:30 Koncert Naked Professors 
21:00 Koncert John Wolfhooker 
22:30 Koncert Mucha
23:00 zpáteční noční cyklobus z Týna nad Vltavou na Hlubokou nad Vltavou a do Českých Budějovic
23:30 Afterparty - DJ Isomer v Art Caffe Baru

Hněvkovice

14:00 Slavnostní otevření plavební komory na Hněvkovicích na jezu 
14:45 Inspekce Vojtěcha Adalberta Lanny s jeho skupinou (divadelní inscenace) proplouvá komorou
13:00-18:00 Doprovodný program pro děti – skákací hrad, prohlídky velínu plavební komory
14:00-18:00 vyhlídková plavba na lodi Regent, zábavný geokvíz po obou březích pro cyklisty a pěší

Purkarec

10:00-17:00 Prohlídka Muzea voroplavby (dobrovolné vstupné, pro větší skupiny možnost komentované prohlídky)

Hluboká nad Vltavou 

13:00 – 17:00 Den dětí ve Sportovně relaxačního areálu Hluboká 
19:00 - 22:00 živá hudba v přístavu na Hluboké a přivítání flotily lodí z Hněvkovic

České Budějovice

Neděle 21.5. dokončení plavby flotily z Hluboké n/Vltavou do Českých Budějovic - Lannovy loděnice v 10:00.

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR; tel.: 602 772 631; e-mail: 
bukovsky@rvccr.cz; www.rvccr.cz

Ing. Martin Kaiser, vedoucí provozního střediska České Budějovice, státního podniku Povodí Vltavy, email: 
martin.kaiser@pvl.cz

Mgr. Tomáš Polanský, produktový manažer oblasti Českobudějovicko-Hlubocko; e-mail: polansky@cb-hl.cz; 
www.jiznicechy.cz

Ing. Lucie Fialová, ředitelka IN REGIO, o. p. s.; tel.: 722 340 308; e-mail: fialova@inregio.cz; www.vltavaopen.cz




