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Výstava „Technické památky Labsko-vltavské vodní 
cesty“ na Fakultě stavební ČVUT představuje historii a 
současnost 324 kilometrů dlouhé vodní cesty 
 
Až do 10. ledna 2023 si veřejnost může prohlédnout unikátní výstavu 
„Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“, která probíhá v atriu 
Fakulty stavební ČVUT v pražských Dejvicích. Expozice zahrnující výstavní 
panely, interaktivní model zdymadla s jezem, velkoplošnou obrazovku s 
videoprojekcí časoprostorového vývoje vodní cesty, model plánovaného 
plavebního stupně Děčín a kiosek s webovou aplikací www.lvvc.cz mapuje 
historii a vývoj 324 kilometrů dlouhé vodní cesty od počátku 19. století. 
Výstava je veřejnosti přístupná zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 
18.00 hodin. 
 
Výstava vznikla pod vedením doc. Pavla Fošumpaura z Fakulty stavební 
ČVUT v Praze, Katedry hydrotechniky, v rámci projektu „Dokumentace a 
prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“. 
Expozice navazuje na webovou aplikaci Technické památky Labsko-vltavské 
vodní cesty www.lvvc.cz, jež byla představena v roce 2020. 
 
Výstava mapuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a 
Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. V atriu 
Fakulty stavební ČVUT se na několika desítkách panelů představuje mapa, 
historie i víceúčelový charakter této vodní cesty. Návštěvníci se tu seznámí i 
s tím, jak probíhala její modernizace, jak se zde využívá vodní energie, jaké 
veřejné přístavy lze na ní nalézt, a obeznámí se i s osobnostmi, které se 
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podílely na vzniku této vodní cesty a objektech na ní stojícími. Blíže tu je 
popsáno celkem 34 vodních děl, pozornost je věnována také regulačním 
úpravám na dolním úseku Labe a děti i dospělé určitě zaujme funkční vzorek 
zdymadla. 
 
„Smyslem výstavy je upozornit na existenci jedinečného souboru vodních 
děl s výjimečnou historií a celospolečenským významem a prohloubit zájem 
o technické vzdělávání, které má u nás hlubokou tradici,“ říká vedoucí 
projektu doc. Pavel Fošumpaur z Fakulty stavební ČVUT. „Přestože jejich 
základním účelem je zajištění plavebních podmínek na vodní cestě, 
vybudovaný soubor objektů slouží dodnes dle původních plánů také pro řadu 
dalších účelů. Patří sem například ochrana před povodněmi, zásobování 
vodou, využití obnovitelné vodní energie i rekreace. Řada objektů na Labsko-
vltavské vodní cestě tvoří součást národního fondu nemovitého kulturního 
dědictví a některé objekty mají statut kulturních památek,“ dodává doc. 
Pavel Fošumpaur.  
 
Součástí projektu je také webová aplikace Technické památky Labsko-
vltavské vodní cesty, jež byla týmem odborníků představena v roce 2020. 
Aplikace dokumentuje existující technické historické objekty na této vodní 
cestě a jejich stavební a technologické prvky a zpřístupňuje je veřejnosti. 
Zároveň nabízí tipy na turistické zajímavosti v okolí řek, v animaci 
představuje časový vývoj moderních úprav vodní cesty od konce 19. století 
až do současnosti, je vybavena slovníkem odborných pojmů a nadšenci 
historie se v ní mohou seznámit s množstvím digitalizovaných historických 
dokumentů, map a výkresů. Aplikace je dostupná na https://www.lvvc.cz/. 
 
Výstava vznikla v rámci projektu „Dokumentace a prezentace technického 
kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ s identifikačním číslem 
DG18P02OVV004. Projekt je řešen v rámci programu NAKI II financovaného 
Ministerstvem kultury ČR. Výstavu realizoval autorský kolektiv: doc. Dr. Ing. 
Pavel Fošumpaur, Ing. Martin Horský, Ph.D., Ing. Tomáš Kašpar, Ph.D., Ing. 
Martin Králík, Ph.D., Ing. Jitka Kučerová, CSc., Ing. Petra Nešvarová Chvojková, 
Ph.D. a Ing. Milan Zukal, Ph.D. 
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Výstava probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v termínu 8. 11. 2022 – 10. 1. 
2023, je přístupná volně a zdarma v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. 
Její součástí budou i komentované prohlídky.  
 
Více informací na fsv.cvut.cz a lvvc.cz.  
 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 
školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených 
technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, 
elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského 
inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm 19 000 studentů. Pro akademický rok 
2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 
100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí 
cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. 
Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých 
škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících 
pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém 
světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 
12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro 
oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and 
Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. 
místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 
201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and 
Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, 
v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/ 
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