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Úvod

Zkušenosti  z katastrofální  povodně  na  Vltavě  a  Labi  v roce  2002  ukázaly  mimo  jiné,  že  labská  vodní
cesta  není  dostatečně  vybavena  ochrannými  přístavy,respektive  stávající  ochranné  přístavy  nejsou
vybaveny  vhodnými  zařízeními  pro  bezpečné  vyvázání  plavidel  při  povodních.Realizace  kvalitní
povodňové  ochrany  plavidel  má  zabránit  jejich  stržení   říčním  proudem  v případě  povodní  čemuž  za
vysokých vodních stavů došlo.



Cílem stavby je :

• Ochrana a vyvazování plavidel za velkých vod

• Bezpečnost  vlastních  plavidel  v chráněném  přístavu  hlídkujícího  personálu  na    plavidlech  a
bezpečnost staveb nacházejících se v korytě vodního toku a v jeho bezprostřední blízkosti

• Ztlumení  proudící  vody  při  povodńových  průtocích  v silničním   mostu  nad  železniční  vlečkou
vedoucí do přístavu

Realizace

 V Ústředním přístavu, při pravé straně přístavního bazénu, podél  dělící hráze jsou navržena pro  plavidla
tři stání.  Vázací prvky jsou v ose koruny hráze v počtu 9 kusů a v jednotlivém sponu  30,0  m.  Tvořeny
jsou  pevnou  ocelovou  konstrukcí  sestávající  ze  dvojice  svařených  zaberaněných  štětovnic  Larsen  ve
vrchu opatřených úchytným ocelovým okem. V horní části  je  úvazná  konstrukce  ukončena  zapuštěným
betonovým blokem.
Z důvodů  ochrany  přístavu  před  proudící  vodou  je  mostní  profil  hrazen  typovými  plovoucími  hradidly
délky 12,0 m.Tyto se osadí do oboustranných nově zřízených ocelových drážek délky 4,5 m.





Termíny

Stavební povolení
zažádáno                  :               7.  3.   2005
vydáno                     :             27.  4.   2005
nabylo právní moci  :             20.  5.   2005

Kolaudace
zažádáno                  :               9.11.    2005
vydáno                      :            28.11.    2005
nabylo právní moci   :            20.12.    2005

Fotodokumentace



Původní stav – silniční most nad železniční vlečkou, vjezd do přístavu

Nový stav – vysokovodní vyvazovací zařízení



Nový stav – detail drážky provizorního hražení

Nový stav - drážka provizorního hražení






