
 

 

ÚPRAVA KORYTA A PROHRÁBKA VLTAVY  

Vážení obyvatelé, vážení podnikatelé, 

OD DUBNA 2009 DO KVĚTNA 2010  
 

budou v korytě řeky Vltavy prováděna protipovodňová opatření. Investorem je státní podnik 
Povodí Vltavy a realizátorem akciová společnost Zvánovec. Hlavní stavební činností bude 
prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem 
Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek. Stavba si vyžádá určitá omezení pro vodáky. Splou-
vání řeky nebude zakázáno. Na výjezdových komunikacích ze stavby bude po dobu stavby 
pravděpodobně zvýšená frekvence pohybu nákladních vozidel, zvýšená hladina hlučnosti a 
prašnosti, v letních měsících může práce provázet mírný zápach z vytěžené hmoty z řeky. 
Město Český Krumlov kontinuálně jedná s Povodím Vltavy o minimalizaci případných nega-
tivních dopadů na život ve městě. 

V tomto letáku najdete souhrn základních informací známých k 16. 4. 2009. Aktuální údaje 
budou zveřejňovány na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava nebo v denním tisku.  
 

Obecné informace k rekonstrukci a k omezením po dobu stavby 

• název akce: Český Krumlov – úprava koryta a prohrábka Vltavy v říčních km 281, 
514–282, 432 a 282, 517–282, 772 

• zahájení přípravných prací a předání stavby dodavateli: 20. dubna 2009 
• zahájení prací na prohrábce Vltavy: 4. května 2009 
• předpokládaný termín dokončení prací: květen 2010 
• investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24, Praha 5, tel. 221 401 111 
• dodavatel: Zvánovec a.s.  
• náklady: 86 milionů Kč 
• hluk ze stavby: 7.00 – 21.00 
• doprava:   

• splouvání řeky nebude zakázáno, vodáci musí dbát pokynů stavby a zvýšené 
opatrnosti (pokyny pro vodáky);  směr proplouvání řeky bude označen místním 
značením (značky, cedule, bójky) 

• Jez u Jelení lávky (pod zámkem) – v období 4. května 2009 – 31. května 2009 
bude vypuštěna zdrž jezu 

• odtok z Lipna bude regulován na cca 6 m3/s 
• zvýšený provoz u vjezdu a výjezdu do stavby – 1) u Benešova mostu – Hra-

dební ulice (Vara) a 2) u lávky k pivovaru 
• Náplavka bude uzavřena (území stavby) 
• ze stavby nevyplynou dopravní omezení pro běžnou dopravu, není plánován 

odklon dopravy 
• zázemí pro stavbu: Náplavka 
• souhrn prací (typově):  odtěžení ostrova + odvoz, čištění koryta a stavba staveništní 

cesty, odvoz přebytečného materiálu na meziskládku (na Náplavce), dlažba, zřízení 
hrázky, odvoz odtěženého materiálu z meziskládky, úprava příjezdové komunikace 



(položení panelů), zához, kanalizační shybka (jímka + shybka + brod), přeložka kana-
lizace, úprava komunikace (zřízení komunikace) 

• souběh dalších prací ve městě: rekonstrukce Lazebnického mostu (plánované ukon-
čení stavby do 17. května) – více na www.ckrumlov.cz/rekonstrukce  

• webové stránky: www.ckrumlov.cz/vltava a www.pvl.cz 
 

Rámcový harmonogram (aktualizováno k 16. dubnu 2009) 

• 20. dubna 2009 – investor předá dodavateli stavbu 
• 21. dubna 2009 – zahájení příprava stavby – v lokalitě Vara (začátek Hradební ulice) 

budou na zem položeny panely, které ochrání dlažbu před těžkými stroji 
• květen – odtěžení ostrova, čištění koryta a stavba staveništní cesty (obslužné komuni-

kace), odvoz přebytečného materiálu, čištění koryta, příprava pro dlažbu, zához 
• červen 2009 – srpen 2009 – vytěžený materiál bude odvážen z města pouze v jednom 

dni v týdnu (pondělí) 
• červen 2009 – čištění koryta, odvoz přebytečného materiálu, příprava pro dlažbu a 

dlažba, zához, čištění koryta a zřízení hrázky 
• 19. června – 21. června – Slavnosti pětilisté růže – stavební práce budou přerušeny 
• červenec 2009 – dlažba, čištění koryta a zřízení hrázky, odstranění části obslužné ko-

munikace, odvoz přebytečného materiálu, přeložka kanalizace (potrubí) 
• srpen 2009 – odstranění části obslužné komunikace, dlažba, čištění koryta a zřízení 

hrázky, odvoz přebytečného materiálu, přeložka kanalizace,  
• září 2009 – čištění koryta a zřízení hrázky, dlažba, kanalizační shybka (jímka, shybka, 

brod), odstranění části obslužné komunikace 
• říjen 2009 – čištění koryta a zřízení hrázky, dlažby, kanalizační shybka 
• listopad 2009 – květen 2010 – čištění koryta, dlažby, odvoz přebytečného materiálu, 

odstranění části obslužné komunikace, zřízení komunikací 
• případná výstavba nového ostrova zatím není v harmonogramu zahrnuta, pracuje se na 

projektu a na kalkulaci (do uzávěrky tiskové přípravy nebyl znám výsledek) 

Mapa rozsahu prací: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ckrumlov.cz/vltava                 www.pvl.cz 


