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POVODÍ VLTAVY POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VODNÍM DÍLE ŠTVANICE 
 
 

Praha, 17. září 2014 – Státní podnik Povodí Vltavy pořádá ve dnech 20. a 21. září 2014 den 
otevřených dveří na vodním díle Štvanice, které letos slaví 101 let.  
 
Den otevřených dveří proběhne na malé vodní elektrárně na Štvanici (špička ostrova Štvanice) 
v sobotu 20. září a v neděli 21. září 2014, vždy od 10,00h do 16,00h. Návštěvníky čeká prohlídka 
malé vodní elektrárny, která byla v roce 2002 vyhlášena kulturní památkou, povídání o historii vodního 
díla a výstava historických fotografií. Připraveny jsou i soutěže a kvízy pro děti a dospělé.  
 

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.   

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.  
 
Den otevřených dveří měl proběhnout v loňském roce, u příležitosti 100. výročí existence této stavby, 
avšak červnová povodeň připravila vodohospodářům jiné starosti, a tak je možno ,,dveře otevřít“ až 
nyní. 
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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.  
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