
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T I S K O V A   Z P R Á V A  

Vodní díla Povodí Vltavy navštívilo o víkendu na 800 osob  
 

Praha, 15. května 2016 – O uplynulém víkendu proběhl Den otevřených dveří na vodním díle Žlutice 
na řece Střele a v Praze na vodním díle Štvanice na Vltavě v rámci akce Open House. Obě vodní díla, 
běžně veřejnosti nepřístupná, navštívilo během soboty a neděle bezmála 800 návštěvníků.  

Na vodní dílo Žlutice v Karlovarském kraji, dorazilo v sobotu 14. 5. přes 190 návštěvníků, kteří se 
s ohledem na omezenou kapacitu předem přihlásili. Lidé ocenili možnost navštívit komunikační štolu 
s malou vodní elektrárnou v tělese hráze a na ukázku instalované protipovodňové hrazení před vchodem 
do štoly. Vyslechli přitom zasvěcený výklad vodohospodářských odborníků Povodí Vltavy a pak se vydali 
po strmém vzdušném líci hráze. Na její koruně je čekali další dva specialisté, kteří jim při pohledu na 
vodárenskou nádrž poskytovali další informace a odpovídali na četné dotazy. Lidé se zajímali o to, jak 
vodní dílo funguje při povodních a jak se stavělo. Vodní dílo Žlutice je zdrojem pitné vody města Žlutice, 
Podbořany, Žatce, Toužimi, Konstantinové Lázní a řada dalších obcí. 

14. a 15. 5. pak proběhl další ročník festivalu architektury Open House Praha, do kterého se Povodí 
Vltavy, státní podnik, zapojil otevřením objektu malé vodní elektrárny Štvanice, nacházející se na špičce 
stejnojmenného ostrova, a která je od roku 2002 prohlášena kulturní památkou. Možnost navštívit MVE 
Štvanici si nenechalo ujít na 600 návštěvníků, kteří se během komentované prohlídky podrobně 
seznámili s historií vodního díla, prohlédli si v podzemí soustrojí elektrárny a z věže pak nezvyklé 
panorama Prahy nad Vltavou.   

Povodí Vltavy, státní podnik, slaví letos 50 let od svého založení v roce 1966. U příležitosti tohoto 
významného výročí, připravil státní podnik Dny otevřených dveří na vybraných vodních dílech, které 
veřejnost bude moci navštívit formou komentovaných prohlídek. Akce se budou konat téměř vždy o 
víkendu v dopoledních hodinách, a to od 2. dubna do 22. října 2016.  

Vstup na Dny otevřených dveří je zdarma. Časy prohlídek a další informace budou průběžně 
aktualizovány na internetové adrese www.pvl.cz a na sociální síti Facebook 
www.facebook.com/povodivltavy 

Uvedené akce probíhají za podpory Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Plzeňského 
kraje a Českého olympijského výboru.  

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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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 5 503 km významných 
vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných vodních 
toků. Dále má právo hospodařit se 110 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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