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Uložení časové schránky na přehradě Les Království
Vodní dílo Les Království oslaví v příštím roce 100 let od svého dokončení. Aby se při této příležitosti
zaskvělo v plné kráse, Povodí Labe provádí opravu a renovaci všech budov, které tvoří komplex této
národní kulturní památky. Práce probíhají zejména na budově bývalého domu hrázného a přilehlých
hospodářských budovách. Do původní podoby jsou rekonstruovány také další památkově chráněné
objekty, tedy levá šoupátková věž a obě průjezdové brány na hrázi.
Právě rekonstrukce střech na průjezdových bránách byla ideální příležitostí pro uložení časové
schránku se vzkazem pro příští generace. Do schránky bylo vloženo několik dokumentů, které
vypovídají o současné rekonstrukci přehrady, letošním suchém roce i o státním podniku Povodí Labe.
Konkrétně to byla část projektu současné rekonstrukce, fotografie porovnávající podobu domu
hrázného a průjezdových bran před 100 lety a dnes, fotografie dokumentující nízký stav vody
v přehradě na konci léta, výtisk výroční zprávy za rok 2017 a dopis pana generálního ředitele
Ing. Mariána Šebesty se vzkazem budoucím správcům vodního díla. V dopise je zmíněn přínos přehrady
Les Království při výskytu povodní i v suchém období, další část dopisu je věnována současné
rekonstrukci objektů na přehradě a jejímu nadcházejícímu výročí. K písemným dokumentům byly
přidány pamětní mince, které Povodí Labe vydalo v roce 2016 k výročí 100 let od dokončení přehrady
Labská, 100 let od katastrofy na Bílé Desné a 50 let podniků Povodí.
Od 31.10.2018 je schránka uložena v samé špičce střechy levé průjezdové brány, kde bude několik
desetiletí čekat na své objevitele.
Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak to všechno vznikalo:

Materiály připravené na vložení do schránky

Schránku vlastnoručně uzavřel Ing. Marián Šebesta, generální ředitel Povodí Labe…

… a dále již byla v rukách odborníků z fy PARIO s.r.o., kteří navracejí střechám na přehradě jejich krásu

A na závěr několik fotografií, které byly vloženy do schránky:

Les Království – průjezdové brány na hrázi při výstavbě v roce 1916 a při rekonstrukci v roce 2018

Les Království – dům hrázného při výstavbě v roce 1912 a při rekonstrukci v roce 2018

Les Království 6.9.2018 – rekonstrukce domu hrázného a průjezdových bran a nízká hladina v nádrži
jako důsledek suchého léta 2018
Hana Bendová, tisková mluvčí, 1.11.2018

