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Spolupráce: 

PLAVEBNÍ KOMORA HNĚVKOVICE

Stavba plavební komory se nachází v
se o jednu stav
– Týn nad Vltavou. N
Hluboká nad Vltavou 
stupeň a jeho jednotlivé stavební objekty jsou navrženy při levém břehu Vltavy (ř. km 208,70 
209,30). Součástí stavby byly mimo jiné konstrukce nové plavební komory, modernizace jezu, 
dolní rejdy, zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice a ve zdrži VD Kořensko. 
Plavební komora slouží k
Umožňuje proplavování plavidel do nosnosti 300
cestách I. třídy s návrhovými rozměry 44,0
komory jsou: šířka 6,0
plavební komory včetně horního a dolního ohlaví je 81,0
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Program: 

Cena: 
Místo konání: 
Přihlášky: 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

100. Betonářské odpoledne

VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA 
PLAVEBNÍ KOMORA HNĚVKOVICE

Stavba plavební komory se nachází v katastrálním území Hněvkovice u Týna nad Vltavou. Jedná 
jednu stavbu ze souboru po názvem Dokončení Vltavské vodní cesty v

Týn nad Vltavou. Navazuje na předchozí úseky České Budějovice 
Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice. Stavba byla realizována v letech 2014 až 2017. Plavební 
stupeň a jeho jednotlivé stavební objekty jsou navrženy při levém břehu Vltavy (ř. km 208,70 
209,30). Součástí stavby byly mimo jiné konstrukce nové plavební komory, modernizace jezu, 
dolní rejdy, zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice a ve zdrži VD Kořensko. 
Plavební komora slouží k překonání stupně tvořeného jezem (ř. km 208,

uje proplavování plavidel do nosnosti 300 t a plavidel vyhovujícím provozu na vodních 
cestách I. třídy s návrhovými rozměry 44,0 m délky a 5,4 m šířky. Užitné rozměry přímé plavební 
komory jsou: šířka 6,0 m, délka 45,0 m, hloubka vody nad záporníky min. 3,0
plavební komory včetně horního a dolního ohlaví je 81,0 m. 

konání: 
Pro přihlášené zdarma, náklady nese ČBS 
Galerie Masarykovy koleje ČVUT v Praze, Thákurova 
V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku na www.cbsbeton.eu
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 4. června 2018. Počet míst je omezen na 60 osob!

1. Projekt vodohospodářské části a širší souvislosti
Trnka, CSc., AQUATIS a.s. 

2. Železobetonová konstrukce plavební komory 
Ph.D., VUT FAST Brno 
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www.cbsbeton.eu.  
Počet míst je omezen na 60 osob! 

Projekt vodohospodářské části a širší souvislosti stavby – Ing. Michael 

Železobetonová konstrukce plavební komory – doc. Ing. Miloš Zich, 


