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VODNÍ DÍLO ŠTVANICE SLAVÍ 101 LET 
 
 

Praha, 4. září 2014 – Vodní dílo Štvanice v Praze slaví letos 10 1. výro čí. Akci k této p říležitosti 
slavnostn ě zahájil ministr zem ědělství Marian Jure čka. Sou částí setkání bylo také p ředání ceny 
Ing. Libora Záruby, která se ud ěluje za významné aktivity prokazateln ě směřující k rozvoji 
vodních cest a plavby v České republice. 
 
 
Dnes v odpoledních hodinách proběhla oslava 101. Výročí vodního díla Štvanice, kterou zahájil 
ministr zemědělství Marian Jurečka. 
 
„Vodní dílo Štvanice více než sto let vykonává svoji vodohospodářskou funkci a už několikrát 
prokázalo, že dokáže odolat i tak náročné zkoušce, jako byly povodně. Stále slouží k přepravě lodí, 
rekreaci a výrobě elektřiny. Dnešní podoba vodního díla Štvanice je výsledkem profesionálně 
odvedené práce českých vodohospodářů, architektů a techniků. Je ukázkou zdařilého propojení 
techniky, elegance a funkčnosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 
 
Součástí slavnostního setkání bylo i předání ceny Ing. Libora Záruby. Hlavním smyslem této ceny je 
ocenění konkrétní osoby, která vykonala významnou aktivitu prokazatelně směřující k rozvoji vodních 
cest a plavby v České republice. Cenu si tentokrát odnesl Jiří Kremsa a Petr Forman.  
 

Vodní dílo Štvanice je soubor vodohospodářských staveb, vybudovaných počátkem minulého století 
na pražském ostrově Štvanice, ve formě nábřežních zdí, Helmovských jezů, vorové propusti, 
plavebních komor a malé vodní elektrárny. Stavba samotného komplexu probíhala v letech 1907 – 
1913 a realizovala ji firma Műler a Kapsa. 

 

U levého břehu je situován pevný jez s charakteristickým půdorysným tvarem písmene ,,S“. Jez je 
pevný, betonový obložený kamennými kvádry. Vlevo je umístěna také vorová propust. Přímo na 
špičce ostrova Štvanice je umístěna malá vodní elektrárna, která v roce 1984 prošla kompletní 
rekonstrukcí.   

,,Tato pohledově vysoce exponovaná budova elektrárny ve středu Vltavy leží na území pražské 
památkové rezervace a v roce 2002 byla prohlášená kulturní památkou. Vážím si, že mohu být u toho, 
kdy toto vodní dílo překročilo 100let a jeho funkci nijak významně neohrozily ani povodně ani jiné 
hydrologické extrémy v minulých letech,“ říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.  
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Další částí vodního díla jsou plavební komory pod Hlávkovým mostem, které jsou velmi intenzivně 
využívány pro rekreační plavbu a pohyblivý jez situovaný mezi pravým vltavským břehem a zdí 
plavební komory. Pod jezem je dodnes provozován sportovní kanoistický kanál.  
 
Slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí existence této stavby bylo plánováno již na minulý rok, 
avšak červnová povodeň připravila vodohospodářům jiné starosti, a tak toto setkání proběhlo až dnes 
při oslavě 101 let. 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky 
Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných 
vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho 
je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  


