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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

POVODÍ VLTAVY REKONSTRUOVALO VODNÍ NÁDRŽE ZÁSKALSKÁ A 
DRÁTENÍK 

 
Praha, 13. července 2011 – Povodí Vltavy, státní podnik, rekonstruoval vodní díla Záskalská a 

Dráteník, aby nedošlo k ohrožení stability hráze při případných velkých povodních. U obou 

vodních děl došlo ke zvýšení odolnosti hráze a kapacity výpustých zařízení tak, aby případné 

mimořádné povodně byly bezpečně převedeny. Náklady na úpravu obou přehrad činily 164 mil. 

Kč, z toho 109 mil. Kč pro Záskalskou a 55 mil. Kč pro Dráteník.  

 

„Rekonstrukce Záskalské a Dráteníku, umožňuje bezpečné převedení desetitisicileté resp. tísícileté 

povodně bez ohrožení samotných nádrží, včetně omezení škod na majetku obyvatel, žijících 

v blízkosti vodních děl“ sdělil Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. 
 

 

Hlavním účelem vodních děl Záskalská a Dráteník je akumulace povrchové vody pro zajištění 

povolených odběrů vody pro úpravu na pitnou vodu a pro průmyslové využití a zajištění minimálního 

průtoku pod přehradou. Vzhledem k poloze a velikosti nádrží mají tyto přehrady svůj význam pro 

snížení průchodu velkých vod. Rekonstrukce nádrží byla provedena rovněž tak, aby vyhověly 

nárokům technickobezpečnostního dohledu, kladeným na tuto kategorii vodních děl. 

 

Stavba na vodním díle Záskalská zahrnovala úpravu hráze a bezpečnostního přelivu tak, aby kontrolní 

povodeň Q10 000 bezpečně prošla přes vodní dílo. Snížením maximální hladiny v nádrži, při průchodu 

kontrolní povodně, bylo dosaženo zkapacitnění bezpečnostního přelivu, který přes vodní dílo převádí 

povodňové průtoky.  

 

U vodního díla Dráteník proběhly úpravy hráze, které zajistí, aby kontrolní povodeň Q1000 bezpečně 

prošla přes vodní dílo. Snížení maximální hladiny v nádrži při průchodu kontrolní povodně se dosáhlo 

doplněním původního bočního přelivu novým bezpečnostním přelivem. 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km

2 
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 4 761 km významných vodních 
toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 
vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 18 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 
pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami. 
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