Povodí Vltavy
státní podnik

Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5

TISKOVÁ ZPRÁVA
O den otevřených dveří na přehradě Hracholusky byl velký zájem
Praha, 3. května 2018 – Uplynulou sobotu 28. dubna otevřel státní podnik Povodí Vltavy brány svého
vodního díla Hracholusky na Plzeňsku. Zajímavý program a slunečné počasí přilákalo velké množství
návštěvníků, kteří využili tuto jedinečnou příležitost k návštěvě jinak nepřístupného vodního díla.
Vodní dílo Hracholusky na řece Mži je oblíbenou výletní a rekreační zónou obyvatel Plzně a okolí, není
tedy divu, že příležitost podívat se do běžně nepřístupných míst této přehrady využilo velké množství
zájemců. Po hrázi prošlo přes 600 návštěvníků. V rámci individuální prohlídky se návštěvníci prošli po
koruně hráze, seznámili se s fungováním vodního díla, prohlédli si odběrnou věž, dozvěděli se, jak
funguje limnigraf a jak se provádí monitoring kvality vody. V organizované části prohlídky mohli zájemci
za doprovodu průvodců sestoupit po 196 schodech do podzemních prostor hráze a prohlédnout si
injekční štolu. Do hráze v průběhu dne sestoupilo přibližně 400 zájemců.
Velkému zájmu se těšili i vodní záchranáři, se kterými státní podnik Povodí Vltavy na nádrži Hracholusky
aktivně spolupracuje a kteří, kromě nácviku první pomoci, nabízeli návštěvníkům také krátkou vyjížďku
na svém člunu po hladině přehrady.
Zájemci si mohli také vyslechnout velmi zajímavou přednášku našeho kolegy z plzeňských
vodohospodářských laboratoří RNDr. Jindřicha Durase, který se aktivně podílí na akci „Studie pro
zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Hracholusky“ a jehož povídání na téma kvalita vody a hospodaření
s touto životodárnou tekutinou umí posluchače skutečně zaujmout.
Hezké počasí, dobrá nálada i disciplinované chování všech účastníků přispěly k tomu, že se Den
otevřených dveří na Hracholuskách vydařil, a věříme, že si návštěvníci odnášeli pouze příjemné zážitky.
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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.

