Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou

Ü Lokalita projektu
Jihočeský kraj, město Hluboká nad Vltavou, levý břeh, Vltava, říční km 229,12 - vjezd do přístavu

Ü Zahájení realizace projektu
2011 – stání pro osobní lodní dopravu na řece

Ü Ukončení realizace projektu
2013

Ü Investor
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Ü Projektant
Pöyry Environment a. s., Botanická 56, 602 00 Brno
Atelier 8000 spol. s r. o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice

Ü Správce a provozovatel vodní části přístavu
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

Účel projektu
Přístav bude sloužit pro krátkodobé i dlouhodobé stání
malých plavidel uživatelů Vltavské vodní cesty ke krátkodobému stání jednoho návrhového plavidla (do velikosti
44 x 5,6 m s ponorem do 1,3 m) a jedné osobní lodi
(do velikosti 27 x 5,6 m). Uzávěr vjezdového objektu umožní
ochranu přístavu za vysokých vodních stavů až do výše Q20,
tj. dvacetileté vody. Lodě zde tak budou moci bezpečně
kotvit i při zvýšených průtocích. Uživatelé zde zároveň
naleznou i místo pro spouštění a vytahování lodí. Uzávěr
vjezdového objektu současně umožní ochranu dotčeného
území na úroveň Q20.

Základní parametry stavby v bodech

Vizualizace

Ü 73 stání malých plavidel, z toho jedno vhodné pro stání
osobní lodi

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

1 stání návrhového plavidla v přístavu
stání pro osobní lodní dopravu
maximální ponor plavidla 1,3 m, plavební hloubka 1,8 m
vjezdový objekt šířky 12 m
zdvižná lávka z 2,5 m na 5,25 m
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Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě
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Popis projektu

Pro místo budoucího přístavu v Hluboké nad Vltavou byl vybrán v současné době zanesený meandr řeky Vltavy. Prostorem meandru a tedy i budoucího
přístavu protéká náhon k lokalitě Hamry. Ten je využíván pro přivádění vody k malé vodní elektrárně a také pro historické čerpadlo, dopravující závlahovou
vodu do státního zámku Hluboká nad Vltavou.
Současný tvar meandru bude z velké části zachován. Do břehů bude zasahováno citlivě a v co nejmenší míře. Pro zajištění plavební hloubky 1,8 m od minimální plavební hladiny dojde k úpravě dna. Dno přístavu bude plynule napojeno na svahy nad vodní hladinou. Při stavebních a zemních činnostech úpravy
bazénu dojde k částečnému odtěžení středové šíje. Vzniknou tak dva spojené vodní bazény. Projekt návrhu přístavu vychází z podmínky maximálního zachování citlivého přírodního prostředí lokality a integrálního zapojení nové funkce přístavu.
V severní části bazénu podél silnice je navrženo přístavní molo nábřeží tvořené
svislou zdí. Svým tvarem a umístěním respektuje linii současného břehu. Molo
bude umístěno před svahem s minimálním zásahem do břehu. S východní částí,
kterou charakterizuje linie pevného mola, bude spojeno pevnou lávkou.

Vizualizace

Pevné molo vedoucí k jižní straně bude plynule navazovat na stání osobních lodí
v přístavu. Molo bude tvořeno ocelovou konstrukcí na stojkách s úrovní podlahy
0,4 m nad maximální plavební hladinou. Břeh přírodního charakteru tak bude
zachován. Stání osobních lodí bude tvořit svislá zeď se dvěma úrovněmi (0,4 m
a 0,9 m nad maximální plavební hladinou v přístavu). Stání bude také vybaveno
vysokovodními vázacími prvky pro stání plavidel při zvýšených průtocích.
Dominantu přístavu bude tvořit vjezdový objekt s architektonicky zajímavě řešenou zdvižnou lávkou. V dolní poloze bude podjezdná výška pod mostem 2,5 m,
ve zdvižené poloze 5,25 m. Lávka bude zdvihána svisle pomocí čtveřice hydraulických válců. Užitná šířka vjezdového objektu je 11,8 m. Vjezdový objekt bude
možno zahradit a zabránit vniknutí vody do průtoku Q20.
Západní obvod přístavu bude osazen plovoucím molem, které bude spojeno s břehem lávkou. I zde bude zachován současný charakter přírodě blízkých břehů
s vegetací. Navazující železobetonová rampa pro spouštění plavidel bude ve sklonu 1:7, o šířce 6 m s ohraničením svislými zdmi proměnné výšky.
Přístavní molo u rampy pro spouštění plavidel je navrženo v místě, kde současný břeh ve značné míře zasahuje do prostoru bazénu. Pro vytvoření plynulé
linie přístavní hrany navazující na přístavní molo nábřeží je v těchto místech nezbytná úprava konfigurace břehu. Na rozhraní přístavního mola u rampy pro
spouštění plavidel a přístavního mola nábřeží bude osazena lávka umožňující přístup na plovoucí mola umístěná kolem ostrova.
Příjezd do přístavu je řešen ze stávající komunikace přímo na navržené parkoviště v severní části přístavu. Provoz na parkovišti bude řešen jednosměrně.
Do ostrůvků mezi parkovacími místy bude vysazena nová výsadba stromů.
Nedílnou součástí přístavu bude i stání pro osobní lodní dopravu na levém břehu
Vltavy nad vjezdem do přístavu. Toto přístaviště bude tvořeno plovoucím betonovým molem spojeným s břehem ocelovou lávkou.
Do prostoru přístavu bude přivedena cyklistická doprava ze směru od Českých
Budějovic podél přístaviště osobních lodí na řece a také ze směru od Purkarce
po levém břehu Vltavy. Přístup do přístavu pro pěší a cyklistickou dopravu z města
Hluboká nad Vltavou bude možný podél golfového hřiště.
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Akce je financována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury
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