
 

 
 

        
 
 
 

 
        

 
 

 
T I S K O V Á   Z P R Á V A 

 
 

POVODÍ VLTAVY PŘEPRAVILO 80 PLAVIDEL PŘES VODNÍ DÍLO 
ORLÍK 

 
Praha, 19. října 2017 – Správce Vltavské vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, 
zorganizoval mimořádnou přepravu plavidel na sucho z vodní nádrže Orlík před zimní 
sezonou. Tuto možnost si nechat zdarma vytáhnout loď z vodní nádrže využilo během 5 
dnů na 80 majitelů a provozovatelů plavidel. 
 
Původně byla přeprava zajištěna jen během víkendu 14. a 15. října, ale vzhledem k velkému 
počtu zájemců, prodloužilo Povodi Vltavy tuto službu o další tři dny. Vytažení jedné lodě 
z hladiny vody na hráz trvá cca 30 minut. Operace obnáší přistavení lodě, následuje pečlivé 
upevnění popruhů, vytažení lodě jeřábem na připravený vlek a sundání popruhů. Další přeprava 
je pak na samotných majitelích plavidel.  
 
K této bezplatné pomoci přistoupilo Povodí Vltavy proto, aby usnadnil majitelům či 
provozovatelům odvoz jejich lodí ve chvíli, kdy je hladina v důsledku sucha na mimořádně nízké 
úrovni. Naposledy tuto akci zorganizovalo Povodí Vltavy v roce 2015, kdy prakticky celou ČR 
zasáhlo mimořádné sucho.   
 
 
 
Hugo Roldán 
odd. styku s veřejností 
Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 8 
150 24 Praha 5 
 
Tel.: 221 401 960 
GSM: 734 641 760 
e-mail: hugo.roldan@pvl.cz 
 
 
 
Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 22 000 km vodních toků v 
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 520 km významných 
vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 600 km neurčených drobných 
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních 
nádrží, s 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 49 pohyblivými a 295 pevnými jezy a s 19 malými 
vodními elektrárnami.  
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