
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A  

Povodí Vltavy zajistí mimořádný transport lodí z hráze vodního díla Orlík 

Praha, 13. září 2018 – Povodí Vltavy, státní podnik, za přítomnosti zástupce Státní 
plavební správy, zajistí ve dnech 28. až 30. září 2018, od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 
17:30 hod. na hrázi vodního díla Orlík přistavení jeřábu, který umožní transport lodí (do 
hmotnosti 3,5 t; šířky 3,0 m; délky 8,5 m) z vody na sucho. 

Nad rámec svých zákonných povinností, organizuje státní podnik tuto bezplatnou službu, aby 
usnadnil majitelům či provozovatelům odvoz jejich lodí v době, kdy je hladina v důsledku sucha 
na mimořádně nízké úrovni a nelze z toho důvodu provozovat lodní zdvihadlo pro sportovní 
plavidla. V současné chvíli nepředpovídá Český hydrometeorologický ústav výrazné zlepšení 
hydrologické situace, která by nepříznivý vývoj hladiny změnila ještě před ukončením plavební 
sezóny. 

Zájemci o transport lodi zašlou závazné přihlášení na centrální vodohospodářský dispečink 
státního podniku Povodí Vltavy, a to na e-mailovou adresu dispecink@pvl.cz. Závazné 
vyjádření zájmu o vytažení plavidla musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, typ plavidla, 
rozměry plavidla, evidenční číslo plavidla a kontakt (telefon, e-mail). Případné telefonické 
dotazy zodpoví centrální vodohospodářský dispečink na tel. 257 329 425 nebo 724 067 719. 
Přihlásit se k přepravě plavidla je možné nejpozději do neděle 23. 9. 2018 vč.  

Upozorňujeme, že tato služba zajistí pouze vyzvednutí lodí pomocí jeřábu bez možnosti 
demontáže stěžně (ten musí být před vyzvednutím již demontován). Další transport a odvoz lodí 
z hráze VD Orlík si zajistí majitelé plavidel sami. Skladování lodí v tomto místě nebude 
umožněno. 

Organizační pokyny pro vůdce transportovaných plavidel budou sděleny před vytažením 
v dostatečném časovém předstihu. 

 
Hugo Roldán 
odd. styku s veřejností 
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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.  
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