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TISKOVÁ ZPRÁVA
Den otevřených dveří na přehradě Hracholusky již tuto sobotu
Praha, 26. dubna 2018 – V sobotu 28. dubna pořádá státní podnik Povodí Vltavy Den
otevřených dveří na vodním díle Hracholusky na Plzeňsku.
Od 9.00 do 14.00 hodin zpřístupní státní podnik jinak neveřejné prostory tohoto vodního díla.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout korunu hráze, klapku bezpečnostního přelivu a
odběrnou věž v rámci individuálních prohlídek. Proběhnou zde i ukázky mechanizace, které
vodohospodáři používají k údržbě vodního díla. Za doprovodu zaměstnanců podniku se zájemci
mohou podívat i do vnitřních prostorů hráze.
Ale nejen to, návštěvníci se mohou seznámit s tím, jak vlastně funguje přehrada Hracholusky,
se systémy pro sledování vodních stavů a přenosu dat na centrální dispečink, s technickobezpečnostním dohledem nad tímto vodním dílem, a s monitoringem kvality vody. Pod vedením
vodních záchranářů se mohou rovněž naučit, jak postupovat v případě potřeby poskytnout první
pomoc.
Přehrada Hracholusky stojí na řece Mži přibližně 20 km západně nad Plzní a byla uvedena do
provozu v roce 1964, zejména jako zdroj vody pro průmysl, závlahy a teplárnu. Dalšími účely
tohoto vodního díla jsou snížení účinků povodní, rekreace, energetické využití, rybolov a
zajištění minimálního zůstatkového průtoku.
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků
v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných
vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních
nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 19 malými
vodními elektrárnami.

