Vysvětlivky

Vltava - ř.km 239,5 - 229,5

PLAVEBNÍ MAPA
ÚSEK VLTAVA
Ř. KM 239,5 - 200
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↨ 2.9 m (vahadlový
most: po zdvižení je
podj. výška neomezená)

237.0

Říční kilometráž po 500m
A.1a Zákaz proplutí
A.4 Zákaz potkávání a předjíždění
A.5 Zákaz stání (kotvení nebo vyvazování u břehu)
A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v
mostním nebo jezovém poli) - levý
A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v
mostním nebo jezovém poli) - pravý
B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených
těmito Pravidly
B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (km/
h)
B.7 Příkaz dát zvukový signál
B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost
B.9a Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní
vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na
hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
C.2a Podjezdná výška je omezena
C.3a Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební
dráhy je omezena
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plavba pouze ve výtlaku
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↨4m
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237.5
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Přístav a PK České Vrbné

↨ 4.5 m
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238.0

239.5

PK České Vrbné
Užitná šířka: 5.6 m
Užitná délka: 44 m

↨ 4.9 m
234.0
236.0

↨ 4.9 m

Lanova loděnice

C.4 Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit
"INFORMUJTE SE"
C.5 Plavební dráha je vzdálena od levého břehu
(číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v
metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat)
D.1a Doporučené proplouvání v obou směrech
D.3a Doporučuje se plout ve směru šipky (vlevo)
D.3a Doporučuje se plout ve směru šipky (vpravo)
E.2 Elektrické vedení přes cestu
E.3 Jez
E.5 Povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)
E.8 Místo doporučené pro obrat
E.9b Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které
ústí vedlejší vodní cesta
E.11a Konec zákazu nebo příkazu platného pro
plavbu v jednom směru nebo konec omezení
E.14 Telefon
E.17 Vodní lyžování povoleno
E.22 Doporučené místo ke spouštění plavidel na
vodu a vytahování plavidel z vody
E.24 Plavba vodních skútrů povolena
Bóje - pravá strana plavební dráhy
Bóje - levá strana plavební dráhy
Bóje označující uzavřenou vodní plochu
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Vltava - ř.km 229,5 - 219
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PK Hluboká
nad Vltavou

PK Hluboká nad Vltavou
Užitná šířka: 5.6 m
Užitná délka: 44 m
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Odběr odpadu
Čerpací stanice
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Pitná voda
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Elektřina
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Přístav Hluboká nad Vltavou

Veřejný telefon
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225.0

Plavební dráha, směr proudění
Přívoz - dráha
Vývaziště, přístaviště veřejné
Nadzemní vedení
Břehová linie
Vymezené vodní plochy
Zóna omezení
Zóna zákazu
Pilíř
Most (vč. hodnoty podjezdné výšky od nejvyšší
plavební hladiny pro mostní pole doporučené k
proplouvání)
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Vltava - ř.km 219 - 209,5

PK Hněvkovice I (přehrada)

Vysvětlivky

PK Hněvkovice I (přehrada)
Užitná šířka: 5.4 m
Užitná délka: 44 m

↨ 6.6 m
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Flyboarding:
Denně od 1. 5. do 30. 9.
9–19 hod.
Max. 2 plavidla.
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plavba pouze 217.0
ve výtlaku
Vodní lyžování:
Denně od 1. 5. do 30. 9.
9–19 hod.
Max. 2 plavidla
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Vodní skútry nebo jetsurfy:
Denně od 1. 5. do 30. 9.
9–19 hod.
Max. 2 plavidla.
Nelze provozovat zároveň vodní skútry a jetsurfy.

Mapa vodní cesty Vltava v úseku Jiráskův jez (České
Budějovice) – plavební komora Kořensko

Vltava - ř.km 209,5 - 200

PK Hněvkovice II (jez)

PK Kořensko
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Na mapě jsou zejména vyznačeny:

Státní plavební správa připravila kampaň na podporu
bezpečnosti plavebního provozu, která představuje široké
veřejnosti pravidla na vodní cestě s důrazem na zachování
přiměřené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení lidského života
nebo zdraví, ani ke škodě na majetku, s hlavní myšlenkou:
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PK Hněvkovice II (jez)
Užitná šířka: 5.6 m
Užitná délka: 44 m
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C.4 Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit
"INFORMUJTE SE"
C.5 Plavební dráha je vzdálena od levého břehu
(číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v
metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat)
D.1a Doporučené proplouvání v obou směrech
D.3a Doporučuje se plout ve směru šipky (vlevo)
D.3a Doporučuje se plout ve směru šipky (vpravo)
E.2 Elektrické vedení přes cestu
E.3 Jez
E.5 Povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)
E.8 Místo doporučené pro obrat
E.9b Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které
ústí vedlejší vodní cesta
E.11a Konec zákazu nebo příkazu platného pro
plavbu v jednom směru nebo konec omezení
E.14 Telefon
E.17 Vodní lyžování povoleno
E.22 Doporučené místo ke spouštění plavidel na
vodu a vytahování plavidel z vody
E.24 Plavba vodních skútrů povolena
Bóje - pravá strana plavební dráhy
Bóje - levá strana plavební dráhy
Bóje označující uzavřenou vodní plochu
Odběr odpadu
Čerpací stanice
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Další informace naleznete na:
www.sportnavode.cz
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PK Kořensko
Užitná šířka: 5.6 m
Užitná délka: 44 m
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- úseky, kde je dle pravidel plavebního provozu nebo v
důsledku osazení plavebního značení možné plout pouze ve
výtlačném režimu plavby (tzn. plavidlo musí plout takovou
rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické
síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu
plavidla je zanedbatelný);
- vymezené vodní plochy pro provozování vodního lyžování,
vodních skútrů a jetsurfů;
- plavební komory včetně uvedení světlé šířky a světlé délky;
- podjezdné výšky mostů od nejvyšší plavební hladiny;
- ostatní informace potřebně k bezpečné a plynulé plavbě v
úseku od ř. km 200 do 239,5

Říční kilometráž po 500m
A.1a Zákaz proplutí
A.4 Zákaz potkávání a předjíždění
A.5 Zákaz stání (kotvení nebo vyvazování u břehu)
A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v
mostním nebo jezovém poli) - levý
A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v
mostním nebo jezovém poli) - pravý
B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených
těmito Pravidly
B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (km/
h)
B.7 Příkaz dát zvukový signál
B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost
B.9a Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní
vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na
hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
C.2a Podjezdná výška je omezena
C.3a Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební
dráhy je omezena
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Lužnice

Konec vodní cesty Lužnice

Plavební dráha, směr proudění
Přívoz - dráha
Vývaziště, přístaviště veřejné
Nadzemní vedení
Břehová linie
Vymezené vodní plochy
Zóna omezení
Zóna zákazu
Pilíř
Most (vč. hodnoty podjezdné výšky od nejvyšší
plavební hladiny pro mostní pole doporučené k
proplouvání)

