Vodní nádrž Slapy
Kraj: Středočeský

Okres: Příbram

GPS souřadnice: 49.716218N, 14.332042E

Adresa URL: www.slapy.cz

Doposud pátou největší přehradou v České republice je přehrada Slapy, která je součástí tzv.
Vltavské kaskády.
První rozhodnutí o stavbě Slapské přehrady pochází již z roku 1933. Tehdy měla být jednou z tzv.
štěchovických přehrad, ale stavba byla odložena. V roce 1949 byla stavba znovu schválena, došlo k
vypracování nového projektu (starý počítal s vybudováním hráze jěště před poslední zatáčkou
nynější přehrady) a ještě v témže roce začaly práce na odtokovém tunelu, příjezdových silnicích a
na sídlišti. Koncem roku 1951 se začala budovat hráz v Třebenicích (91,7 ř. km.). Spotřebováno bylo
350 000 m 3 betonu, 40 000 vagónů kamene, 6 300 vagónů písku a 5 800 vagónů cementu. V dubnu 1954, po
více jak 2 letech práce, se přehrada začala naplňovat. V říjnu pak byla spuštěna první ze třech
turbín slapské elektrárny. V roce 1954 byl také zahájen provoz lodní dopravy.
Význam nádrže je především v ochraně před velkými vodami. První zatěžkávací zkoušku
přehrada prodělala již v červenci 1954 a zachránila tak Prahu před povodní.
Přehradní hráz se nachází asi 30 km od Prahy směrem proti proudu Vltavy. Byla vytvořena především
za účelem regulace toku řeky Vltavy a výroby elektrické energie. Délka pobřežní čáry
je 150 km,
plocha nádrže činí
1392 ha, největší hloubka
53 m. Výška hráze
je 70 m a délka hráze
360 m.
Přehrada je ale také vyhledávanou rekreační lokalitou. Kromě vodních sportů jako je např.
jachtaření, vodní lyžování, windsurfing, ale také koupání je přehrada využívána lodní dopravou.
Pláže jsou travnaté s postupným písečným přechodem do vody. Poblíž jsou kempy a také výpůjčka
lodí a šlapadel.
Ubytování najdeme v těchto obcích:
Nová Rabyně

Skalice

Ždáň

Měřín

Živohošť
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Nová Živohošť

Kobylníky

Radíč

Častoboř

Oboz

Cholín

Županovice

Zrůbek

Roviště

Velká
Slapy nabízí také lodní dopravu na linkách:
Parník - linka Slapy - Nová Živohošť a zpět
Parník - linka Slapy - Solenice
Přívoz - Živohošť
Slapská přehlada se řadí mezi nejlepší přírodní koupaliště v České republice. Neváhejte
přírodní koupání spojit s výletem v blízkém městě nebo vyražte za zajímavou památkou, jejichž
přehled najdete níže v sekci Obce v okolí.
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