
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

POVODÍ VLTAVY SNÍŽÍ HLADINU V NÁDRŽI SLAPY 
 
Praha, 15. srpna 2013 – Státní podnik Povodí Vltavy bude od 9. září 2013 z důvodu oprav 
postupně snižovat hladinu v nádrži vodního díla Slapy až na kótu 267,70 m n.m. Toto snížení 
bude v případě příznivé hydrologické situace trvat do konce roku 2013. 
 
 
Státní podnik Povodí Vltavy bude od 9. září 2013 z důvodu oprav na vodním díle Kamýk postupně 
snižovat hladinu v nádrži vodního díla Slapy až na kótu 267,70 m n.m. Dne 14. září 2013 tak dojde 
k poklesu pod minimální plavební kótu, která je 269,10 m n.m. Toto snížení bude v případě příznivé 
hydrologické situace trvat do konce roku 2013. Po dobu snížení nebudou garantovány plavební 
hloubky. 
 
Opravy železobetonových konstrukcí na dolní části stavby budou probíhat na vodním díle Kamýk. 
Hladinu v nádrži vodního díla Slapy je tedy třeba snížit, jelikož se jedná o navazující vodní dílo a jeho 
úroveň hladiny je totožná s úrovní dolní vody na vodním díle Kamýk. Oprava je situována do tohoto 
období z důvodu, aby co nejméně omezila plavbu a zároveň mohla být ukončena před nástupem 
zimního období.  
 
 
 
Michaela Pohůnková 
tisková mluvčí 
tel.: +420 221 401 413 
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e-mail: michaela.pohunkova@pvl.cz 
 
 
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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