
SLAVNOSTNÍ
zAhájeNÍ PROVOzU

4 UNIKáTNÍCh zDVIŽNÝCh MOSTŮ

Lokalita zdymadla Hořín
Vyhlídkové plavby zdarma v úseku Hořín – Zelčín 
(přístaviště v blízkosti Zooparku Zelčín)

 11:00  Mělník – Vraňany
 13:00, 15:00 hořín – zelčín 
 14:00, 16:00 zelčín – hořín
 17:00  hořín – Vraňany

Pohyb zdvižného historického 
mostu přes plavební komoru Hořín 
cca každou celou hodinu.

Upozornění GDPR: Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových zázna-
mů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační 
a podobné účely, a to bezplatně. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se na místě na organizátory akce.

Upozornění na dodržování hygienických pravidel: Návštěvníci 
akce jsou povinni dodržovat aktuální hygienická nařízení Vlády ČR, 
která se týkají opatření v rámci pandemie Covid-19.

Kyvadlová doprava autobusy zdarma
BUS 1: Mělník (parkoviště Na Svini) – hořín a zpět / každých 20 min
BUS 2 a 3:  hořín – zelčín zoopark (na znamení) – zelčín přístaviště – 

Lužec přístaviště – Vraňany a zpět / každých 30 min

Modernizovaná plavební komora Hořín 
a 7 nových mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníku

18. 9. 2021
13–17 hod.

Z Mělníku směrem na Prahu poprvé propluje největší česká kabinová loď 
FLoRentina téměř 10 km dlouhý plavební kanál bez jakýchkoli omezení. 
Umožní to nové mosty s výškou 7 m nad hladinou vody. 
Mosty v Hoříně, Lužci a Vraňanech jsou zdvižné.

Slavnostní střih pásek: 13:30 zdymadlo hořín, 16:00 Vraňany

V hoříně a ve Vraňanech doprovodný program pro veřejnost:

Lokalita Vraňany
Vyhlídkové plavby zdarma v úseku Vraňany – Lužec
 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Vraňany – Lužec
 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Lužec – Vraňany
 17:00  Vraňany – Mělník
Pohyb zdviženého silničního mostu ve Vraňanech 
a silničního i železničního mostu v Lužci 
cca každou celou hodinu.
Skákací hrad, dětské hřiště, výstava „Vodní 
cesty a vodní doprava v ČR“, filmy z výstavby, 
možnost zakoupit občerstvení.

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy 

za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. 
evropská unie nenese odpovědnost za 
jakékoli využití informací v ní obsažených.

www.rvccr.cz

Prohlídka plavební 
komory a muzea Povodí 
Vltavy, skákací hrad, 
výstava „Vodní cesty 
a vodní doprava v ČR“, 
filmy z výstavby, možnost 
zakoupit občerstvení.


