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Cílem této kapitoly je analyzovat současné využití řeky Vltavy a navrhnout dvě varianty překonání Jiráskova jezu 
(přes Jiráskův jez nebo ústím Mlýnské stoky do slepého ramene Malše) včetně všech doplňkových infrastruktur (např. 
přístaviště).
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NĚMECKO
ČESKO

RAKOUSKO

SLOVENSKO

POLSKO

České Budějovice

Praha

Drážďany

Magdeburg

Hamburk

Severní moře

České Budějovice jsou cílem a konečným bodem vodní cesty vedoucí ze Severního moře 
přes Hamburk, Drážďany a  Prahu až do Českých Budějovic. Jsou symbolickým posledním 
korálkem na náhrdelníku zážitků.

Dle zákona č. 114/1995 Sb. (Zákon o vnitrozemské plavbě) je Vltavská vodní cesta vedena 
jako dopravně významná využitelná vodní cesta I. třídy až po ř. km 241,4 nad Litvínovickým 
potokem včetně výústní části Malše po ř. km 1,6 (pod Malý jez). V současné době je Vltavská 
vodní cesta splavná k Jiráskovu jezu v Českých Budějovicích (ř. km 293,5).

Překonání Jiráskova jezu a možnost dostat se ke Slepému rameni Malše bude pro město 
novým impulsem, přílivem energie, vizuálním “divadlem”, které táhne. Potenciálem je 
rekreační turistická plavba malými i velkými loděmi.



Zadáním bylo popsat ve variantách řešení překonání Jiráskova jezu 
z pohledu dopadu na možnosti využití vodních toků a jejich okolí.
Pro prodloužení vodní cesty nad Jiráskův jez jsou možné 2 varianty:

•  Plavební komorou ve vorové propusti Jiráskova jezu
• Lannovým plavebním kanálem z  ústí Mlýnské stoky ke slepému 

rameni Malše

Obě varianty pak zcela specificky vyvolávají nároky na další 
infrastrukturu - lávky, mosty, přístaviště, vývaziště.

Přístaviště pro jednu až dvě výletní lodě navrhujeme pod Železným 
mostem na levém břehu Malše u parku Háječek. Tyto lodě se mohou 
pohodlně se otočit jak na soutoku Vltavy a Malše, tak na soutoku Malše 
a jejího slepého ramene. Pro menší plavidla je uvažováno s městským 
přístavem ve slepém rameni Malše. Další velká plavidla mohou zůstat 
stát na navrhované nábřežní hraně u náplavky na pravém břehu Vltavy 
pod Jiráskovým jezem.

Obě varianty splavnění s sebou přináší také nutnost rekonstrukce/
stavby nových lávek na místě současných lávek s  nevyhovujícími 
plavebními výškami pro návrhové plavidlo (minimální plavební výška 
se u jednotlivých variant liší, pohybuje se v rozmezí 2,5 - 5,25 m). 

Na březích Malše navrhujeme doplnit vývaziště na levém břehu 
pod Malým jezem a na pravém břehu na Sokolském ostrově. Na Vltavě 
u  Lučního jezu na obou březích (nikoliv v  místě plánované rekreační 
pláže), u  Krumlovských alejí, na břehu parku Dlouhá louka, pod pěší 
lávkou na Pražském sídlišti a na levém břehu u lokality zvažované pro 
aquapark.

Malše
hladina nadržení 384,15 m n. m.

ř. km. most spodní hrana mostovky světlá výška

- lávka přes slepé rameno 386,15 m n. m. 2,00 m
0,211 Železný most 386,61 m n. m. 2,46 m
0,28 Zlatý most 386,82 m n. m. 2,67 m

0,522 Krumlovský most 387,96 m n. m. 3,81 m
0,805 most Kosmonautů 386,00 m n. m. 1,85 m
1,155 Modrý most 386,33 m n. m. 2,18 m

Vltava
hladina nadržení 379,00 m n. m.

ř. km. most spodní hrana mostovky světlá výška

237,5 Nový most 386,07 m n. m. 7,07 m
237,86 pěší lávka 383,70 m n. m. 4,70 m
237,87 technologická lávka 384,25 m n. m. 5,25 m
239,42 Dlouhý most 386,05 m n. m. 7,05 m

hladina nadržení 384,15 m n. m.
239,922 Dlouhá lávka údaj není dostupný

240,292 lávka u zimního stadionu údaj není dostupný

240,582 Litvínovický most 386,86 m n. m. 2,71 m
240,988 lávka Emila Pittera údaj není dostupný
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237,87 technologická lávka 384,25 m n. m. 5,25 m
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KONEC VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY

BŘEH S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ LODÍ - NÁVRH

IMPULS - NOVÁ ENERGIE
PŘÍSTAVIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ VÝVAZIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

ŽELEZNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

VARIANTA 1

VARIANTA 2



Tato varianta překonání Jiráskova jezu navazuje na dosud 
realizované aktivity související  se splavněním Vltavy. Dle zákona č. 
114/1995 Sb. má návrhové plavidlo I. klasifikační třídy rozměry 45x5,4m, 
plavební komora musí být navržena o rozměrech 45x6m. Mosty, pod 
kterými má návrhové plavidlo proplout, musí splňovat plavební výšku 
4,5m. Výška hladiny nad Jiráskovým jezem je 384,15 m n. m., pod ním 
379,00 m n. m., výška k překonání plavební komoru je 5,15m.

Navrhujeme plavební komoru vysunout do horní vody, aby byl pohled 
na Jiráskův jez z Dlouhého mostu co nejméně ovlivněn.

Přístaviště pro návrhové plavidlo jsme umístili na levý břeh Malše 
v parku Háječek. Tato poloha umožňuje výstup a nástup cestujících 
na méně užívaném břehu, avšak stále velmi blízko centra města, aniž 
by byly dotčeny ostatní břehy určené pro rekreaci obyvatel města. 
Návrhové plavidlo se může otočit na obratišti na soutoku Malše 
a jejího slepého ramene, stejně jako na soutoku Malše a Vltavy. Toto 
řešení vyžaduje výstavbu nové pěší lávky přes Vltavu na Sokolský 
ostrov. Pravý břeh Malše u Biskupské zahrady lze využít pro vytvoření 
pobytové plochy s pozvolnými schody do vody.

Běžná výletní loď nemá rozměry návrhového plavidla, ale z důvodu 
možného dojezdu plavidel s  rozměry danými zákonem je potřeba 
vybudovat infrastrukturu pro návrhové plavidlo I. klasifikační třídy.

Plavební komorou mohou proplouvat i  výrazně menší výletní 
a  rekreační plavidla (např. čluny, hausbóty). Pro tyto je navržen 
městský přístav (nikoli marina) ve slepém rameni Malše. Stání jsou 
navržena podélná, po obou březích toku. Pěší lávka vedoucí z centra 
města má plavební výšku 2,0 m. Pokud by zde měly kotvit i vyšší lodě, 
bude nutné vybudovat novou zdvižnou lávku.

Z  důvodu možnosti proplachu koryta slepého ramene, je vhodné 
v jeho konci vybudovat klapkový jez (proplachový kanál s klapkovým 
uzávěrem). Tento klapkový jez bude udržovat stále stejnou hladinu 
nadržení, pouze z  důvodu pročištění koryta nebo povodně budou 
klapky spuštěny a  voda proteče. Přes jez je navržen nový most pro 
pěší i automobily.

U hotelu Budweis navrhujeme pobytové schody.

Odhad nákladů:
•  Plavební komora   400 mil. Kč
•  Nová lávka přes Vltavu   100 mil. Kč
•  Nová lávka přes Slepé rameno   20 mil. Kč
•  Klapkový jez Slepé rameno   20 mil. Kč
•  Celkem            cca   540 mil. Kč

Výhody této varianty:
•  Plavební komora s návrhovými parametry dle zákona č. 114/1995 Sb.
• Umístění plavebního zařízení v  korytě řeky na pozemcích Povodí 

Vltavy s.p.
•  Zvýšení průtočné kapacity Jiráskova jezu použitím klapkových vrat 

v horním ohlaví plavební komory
• Umístění plavební komory v  trase vodní cesty dané zákonem a  tím 

i možnost jednat o využití finančních prostředků na rozvoj vodních 
cest

•  Odstranění obtížného plavebního manévru prováděném při dnešním 
otáčení plavidel pod Jiráskovým jezem

•  Možnost vybudovat plnohodnotný městský přístav ve slepém rameni 
Malše

Nevýhody této varianty:
•  Výstavba ve vodním toku
• Nutnost přebudovat pěší lávku přes Vltavu a přes Malši na Sokolský 

ostrov tak, aby vyhovovala z  hlediska podjezdné výšky (dle normy 
min. 5,25 m)

• Vyšší finanční náročnost vyvolaných investic
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PLAVEBNÍ KOMORA VOROVOU PROPUSTÍ

JIRÁSKOVA JEZU

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES VLTAVU

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

PŘÍSTAVNÍ HRANA PRO NÁVRHOVÉ PLAVIDLO

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

KLAPKOVÝ JEZ V ÚSTÍ SLEPÉHO RAMENE

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

MOST PŘES KLAPKOVÝ JEZ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

ZDVIŽNÁ LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO MALŠE

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

MĚSTSKÝ PŘÍSTAV SLEPÉ RAMENO MALŠE

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
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OBRATIŠTĚ 50 m

OBRATIŠTĚ 50 m

PŘÍSTAVIŠTĚ PRO NÁVRHOVÉ PLAVIDLO

MĚSTSKÝ PŘÍSTAV
SLEPÉ RAMENO

PLAVEBNÍ KOMORA NA JIRÁSKOVĚ JEZU

hladina 384,15

hladina 384,15

hladina 379,00

NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA 
nevyhovující podjezdná výška 2,5 -2,8 m

NOVÝ MOST

KLAPKOVÝ JEZ

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
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NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA
nevyhovující podjezdná výška 2 m

POBYTOVÉ SCHODY

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: STINGO s.r.o.

9

POBYTOVÁ PLATFORMA U BISKUPSKÉ ZAHRADY

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
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Tato varianta pomůže oživit dnes zcela zapomenuté ústí Mlýnské 
stoky do řeky Vltavy. Jedná se o  dvě plavební komory rozměrů 
28x6m, jedna je navržena u  Předního mlýna, druhá u  ústí Mlýnské 
stoky. V rámci této studie bylo prověřeno prostorově nejnáročnější 
řešení. Slepé rameno není dle zákona č.114/1995 Sb. součástí vodní 
cesty, parametry vodních komor a návazné infrastruktury tak nejsou 
ničím stanoveny a jejich velikost by měla být zvolena s ohledem na 
potenciální poptávku a s tím spojené očekávané přínosy ve vztahu k 
předpokládaným nákladům. Výška hladiny ve slepém rameni Malše 
je 384,15 m n. m., ve Vltavě pod Jiráskovým jezem 379,00 m n. m., 
v  kanálu mezi komorami je výška hladiny 382,30 m n. m. Komora 
u Předního mlýna překoná výšku 1,85 m, komora u ústí Mlýnské stoky 
překoná výšku 3,3 m. Plavební výška pod současnými mosty v ulicích 
Sokolský ostrov a  Resslova je navržena 3,0 m. Toto řešení vyžaduje 
výstavbu nového zdvižného mostu v ústí slepého ramene Malše.

Přístaviště pro dvě výletní lodě, případně kotviště pro menší lodě 
a hausbóty jsme umístili na levý břeh Malše v  parku Háječek. Tato 
poloha umožňuje výstup a nástup cestujících na méně užívaném břehu, 
avšak stále velmi blízko centra města, aniž by byly dotčeny ostatní 
břehy určené pro rekreaci obyvatel města. Výletní loď se může otočit 
na obratišti na soutoku Malše a jejího slepého ramene, na řeku Vltavu 
nebude zajíždět. Aby mohla výletní loď dojet k přístavišti, je navržena 
nová zdvižná pěší lávka z centra na Sokolský ostrov (podjezdná výška 
musí být alespoň 3,0 m). Pravý břeh Malše u  Biskupské zahrady lze 
využít pro výstavbu pobytové plochy s pozvolnými schody do vody.

Zvolené parametry plavebních komor a od nich odvezené šířky 
plavební dráhy ovlivní mimo jiné i využitelnost této části řeky pro 
kotvení lodí. V závislosti na velikosti plavidel, kterým bude umožněno 
proplutí k centru města se šířka plavební dráhy může lišit v rozmezí 
cca 6 – 14 m, což v konečné podobě ovlivní kapacitu plánovaného 
„městského přístavu“ na slepém rameni Malše. I tento aspekt by 
proto měl být zohledněn při finální volbě parametrů infrastruktury 
v rámci této varianty. Kromě zpřístupnění centra města přispěje 
realizace této varianty k pročištění slepého ramene Malše a k zvýšení 
průtočnosti v případě povodní.

Lannův plavební kanál pomůže při provedení povodňových vod řeky 
Vltavy.
Odhad nákladů - plavební komora 28 x 6:
•  Plavební komory   500 mil. Kč
•  Nová lávka přes Slepé rameno   20 mil. Kč
•  Celkem            cca   520 mil. Kč

Odhad nákladů - plavební komora 12 x 4:
•  Plavební komory   340 mil. Kč
•  Celkem            cca   340 mil. Kč

Výhody této varianty:
•  Výstavba mimo hlavní vodní tok
•  Zatraktivnění této části centra města
•  Dosažení menší vzdálenosti k centru města kratší cestou
•  Větší atraktivita pro obyvatele i turisty při proplavování lodí
•  Vyčištění břehů Mlýnské stoky a vody ve Slepém rameni
•  Možnost využití klidné vody nad Jiráskovým jezem
•  Eliminace vyvolaných investic (lávka přes Vltavu)

Nevýhody této varianty:
•  Nedosažení parametrů plavební komory dle zákona č. 114/1995 Sb. 

a tedy nemožnost vjezdu návrhového plavidla I. klasifikační třídy
•  Financování by bylo hrazeno z jiných zdrojů než z prostředků na     
   rozvoj vodních cest
•  Nemožnost vybudovat plnohodnotný přístav ve slepém rameni Malše

MOTIV ŘEŠENÍ MOTIV ŘEŠENÍMOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA
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ÚZEMNÍ REZERVA PRO MARINU Č. BUDĚJOVICE

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
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PLAVEBNÍ KOMORA 
“U JIRÁSKOVA JEZU”

LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL

NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA
nevyhovující podjezdná výška 2 m

OBRATIŠTĚ 30 m

PŘÍSTAVIŠTĚ PRO VÝLETNÍ LODĚ

podjezdná výška 3 m

podjezdná výška 3 m

PLAVEBNÍ KOMORA 
“U PŘEDNÍHO MLÝNA”

NOVÝ ZDVIŽNÝ MOST

VÝVAZIŠTĚ

ÚZEMNÍ REZERVA PRO MARINU

hladina 384,15

plavební dráha 
šířky 20 m

hladina 379,00
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NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO
MALŠE

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

PŘÍSTAVNÍ HRANA PRO 2 VÝLETNÍ LODĚ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

NOVÝ ZDVIŽNÝ MOST NA SOKOLSKÝ OSTROV

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
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VÝVAZIŠTĚ SOKOLSKÝ OSTROV

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

6

7

7

6

5

POBYTOVÁ PLATFORMA U BISKUPSKÉ ZAHRADY

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

5



Zajištění obslužnosti v  okolí vodních toků je jednou z  podmínek 
plnohodnotného využívání vodních toků a  jejich okolí pro rekreaci 
obyvatel. Dobrá dostupnost umožní lidem trávit volný čas v místech, 
která jsou atraktivní a již dnes jsou vyhledávána.

Je tedy nezbytné uvažovat o  zajištění všech typů dopravy, a  to 
včetně dopravy lodní, která není doposud rozvinuta. Prodloužení vodní 
cesty do centra města České Budějovice bude mít zcela jistě vliv na 
rozvoj lodní dopravy (individuální i hromadné), nelze však opomenout, 
že tento rozvoj zvýší i nároky na ostatní typy dopravní infrastruktury.

• Městská hromadná doprava
České Budějovice disponují kvalitní a  rozvinutou sítí linek 
hromadné dopravy. Přestože neexistují speciální linky, které by 
sloužily k  obsluze rekreačních cílů ve městě, stávající trasy, a  to 
i díky přirozené dostupnosti zelených či sportovních ploch, dokáží 
saturovat potřeby obyvatel města. Vzhledem k tomu, že doprava ve 
městě je řešena autobusovými a trolejbusovými linkami, je schopna 
v případě autobusů reagovat i na nově vzniklou poptávku. 
• Automobilová doprava
Individuální automobilová doprava je stále důležitou složkou 
dopravy obyvatel ve městě. Centrum města disponuje omezenými 
parkovacími kapacitami, ale vzhledem k  odlišnému časovému 
vytížení těchto ploch v  pracovní době a  v  době volna, tyto plochy 
dokáží pokrýt poptávku. Deficit parkovacích míst v místě rekreačních 
cílů (hřiště, cyklostezky) je nyní řešen na úkor soukromých parkovišť 
u obchodních center nebo v místech s obytnou zástavbou. V rámci 
této studie byla tedy vytipována místa, kde by bylo vhodné parkovací 
plochy doplnit.
• Pěší a cyklistická doprava
Cyklistická doprava je díky morfologii terénu ve městě jedinečným 
fenoménem. Je velmi hojně využívána, a to v podstatě celoročně. 
Páteřní cyklostezky a trasy jsou vedeny zcela logicky podél vodních 
toků a  jsou jejich přirozenou součástí. Na místě je přemýšlet 
o zvýšení jejich kapacity, aby byly eliminovány případné kolize. Pěší 
korza podél řek jsou dlouhodobou součástí života ve městě.
• Lodní doprava
Doprava po vodě, v minulosti naprosto přirozená součást života ve 
městě, je nyní upozaděna. Přestože pokusy o  její oživení probíhají 
již několik let, zatím se nestala plnohodnotnou součástí dopravních 
forem ve městě. V rámci studie bylo tedy navrženo prověření této 
možnosti. Jsou navrženy nové trasy lodní MHD, které doplňují 
ty stávající. Nové zastávky lodní MHD mohou vznikat u nově 
vznikajících přístavních hran v závislosti na další koncepci a rozvoji 
potenciálních míst.
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ZASTÁVKA MHD ZASTÁVKA LODNÍ MHD ZASTÁVKA LODNÍ MHD - NÁVRH PARKOVIŠTĚ JEZ

LINKA MHD LINKA LODNÍ MHD LINKA LODNÍ MHD - NÁVRH PARKOVIŠTĚ - NÁVRH

LINKA 1

LINKA 2



Řeka Vltava patří mezi oblíbené vodácké cíle. Splutí z Vyššího Brodu 
do Boršova nad Vltavou trvá obvykle tři dny. Na březích je vybudovaná 
široká infrastruktura kempů, míst s  občerstvením i  půjčoven lodí 
a raftů (včetně odvozu apod.). Vodáků, kteří pokračují z Boršova nad 
Vltavou do Českých Budějovic, je zatím velmi málo.

Při splouvání do Českých Budějovicích již není řeka tak atraktivní 
jako na horním toku, avšak České Budějovice jako takové by mohly 
vodáky lákat k  návštěvě. Cestou je nutno překonat celkem 4 jezy 
– jez v  Plané, v  Rožnově, Trilčův jez a  Jiráskův jez. Jez v  Plané 
byl rekonstruován v  roce 2015 (při výstavbě MVE) a  je sjízdný na 
fotobuňku. Jez v  Rožnově býval do rekonstrukce Stecherova mlýna 
sjízdný vorovou propustí uprostřed, nyní je většina vody svedena do 
náhonu a je nutné přenést loď vpravo. Trilčův jez je při vyšším stavu 
vody sjízdný retardérovou propustí vlevo, běžně se musí lodě vlevo 
přenášet. Na Jiráskově jezu je nutné lodě přenést vlevo, pod jezem je 
obtížný vstup zpět do vody.

Naším cílem je umožnit vodákům bezproblémové proplutí městem 
až do Českého Vrbného. 

Navrhujeme upravit jez v Rožnově a Trilčův jez tak, aby bylo splutí 
sportovní propustí bezpečné a zároveň nenarušovalo chod MVE, jako 
příklad lze uvést jez v Plané.

V Rožnově na levém břehu u TJ Meteor navrhujeme vytvořit vodácký 
kemp s minimálním zázemím (jedná se o povodňové území), případně 
s využitím stávajícího zázemí TJ Meteor. Odtud mohou pokračovat do 
centra města linkami MHD.

V  centru města mohou vodáci vyvázat své lodě v  parku Dlouhá 
louka u  areálu Valcha, případně na Sokolském ostrově. Jiráskův 
jez překonají plánovanou plavební komorou na Jiráskově jezu nebo 
Lannovým kanálem.

Další zastávkou, kdy vodáci opouštějí území města České 
Budějovice, je vodácký areál Lídy Polesné v Českém Vrbném.
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JEZ UVÁZÁNÍ LODÍ

JEZ - NUTNÉ ÚPRAVIT VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ - NÁVRH

VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ

POSLEDNÍ ZASTÁVKA NA ÚZEMÍ MĚSTA




