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OPRAVY PLAVEBNÍHO KANÁLU VRAŇANY – HOŘÍN POKRAČUJÍ 
 

Praha, 8. října 2013 – Opravy plavebního kanálu Vraňany – Hořín, který byl porušen letošní 
červnovou povodní, pokračují v rámci avizované plavební odstávky, probíhající od 7. října do 3. 
listopadu 2013. Plavební kanál bude po celou dobu oprav vypuštěn.  
 
Vypouštění plavebního kanálu Vraňany – Hořín začalo v neděli 6. října 2013 v 18:00 h po ukončení 
plavby a uzavření uzávěry laterálního plavebního kanálu. Státní podnik Povodí Vltavy tak navazuje na 
úspěšně ukončenou první etapu, ve které byl plavební kanál dne 30. srpna 2013 uznán po červnové 
povodni z hlediska technickobezpečnostního dohledu opět provozuschopným. Obnovení plavby 
proběhlo 4. září 2013. 
 
V rámci druhé etapy budou probíhat opravy břehového opevnění (dlažeb)  v úseku proti proudu od 
obce Lužec nad Vltavou, a to na obou březích. Připraveno je i dotěžení sedimentů usazených 
v obratištích plavebního kanálu. Částečně se jedná o opravy připravené již před povodní v červnu 
letošního roku, částečně jde o opravy škod vzniklých následky této povodně.     
  
Státní podnik Povodí Vltavy zahájil opravy poškozených hrází plavebního kanálu Vraňany – Hořín 
ihned po povodni v červnu letošního roku. Bylo to za situace nouzového stavu vyhlášeného 
rozhodnutím vlády ze dne 2. června 2013, a to z důvodu havarijní opravy porušených hrází s ohledem 
na ochranu lidských životů a majetku přilehlých obcí. 
 
V lokalitách, kde došlo k porušení hrází plavebního kanálu, byly kromě obnovení tělesa samotné 
hráze doplněny i další těsnicí a stabilizační prvky, například ocelová štětovnicová stěna nebo trysková 
injektáž. Opraveny byly i další objekty v hrázích plavebního kanálu. V místech, kde během povodňové 
situace došlo k poškození opevnění břehů kanálu, došlo buď k opravě opevnění předlážděním, nebo 
k provizornímu zabezpečení pohozem, které bude nahrazeno definitivní opravou v probíhající 
plavební odstávce. 
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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 další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 116 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 
20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 292 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.  
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