
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A  

Povodí Vltavy vrátil Radotínskému potoku jeho přirozený ráz  

Praha, 22. června 2018 – Dnes dopoledne byla slavnostně otevřena revitalizovaná část 
Radotínského potoka v katastrálním území Tachlovice a Dobříč v okrese Praha západ, za 
účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže. Základním principem 
provedených úprav je návrat k přirozenému, rozvolněnému a členitému charakteru 
vodního toku s důrazem na zvýšení retence vody v krajině a vytvoření nového 
významného krajinného prvku. Obnova byla financována z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a z vlastních 
zdrojů státního podniku Povodí Vltavy. Celkové náklady činí cca 14 mil. Kč.  

„Návratem k přirozenému vodnímu toku je myšleno především přetvoření v minulosti 
melioracemi usměrněného a nevhodně opevněného koryta. Novým prvkem, který umožní lepší 
využití stávající lokality, a to především ve smyslu potvrzení existence územního systému 
ekologické stability, je pak malá vodní nádrž jako lokální biocentrum, které je součástí místního 
biokoridoru. Revitalizacemi vodních toků tak státní podnik Povodí Vltavy přispívá k zvýšení 
retence vody v krajině, v souladu s koncepcí na ochranu před suchem,“ upřesnil generální 
ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.  

Součástí projektu bylo také doplnění průtočných a neprůtočných tůní, skluzů, brodu a současně 
provedení vegetačních úprav, které povedou nejen k revitalizaci vodního prostředí, ale i k 
posílení schopnosti krajiny zadržet vodu.  

Realizovaná opatření přispějí ke zvýšení biodiverzity dané lokality a současně k vytvoření 
podmínek příznivých pro rozvoj mokřadních společenstev v mělkých litorálních zónách 
revitalizované části Radotínského potoka na říčním km 12,13 – 13,43. 
 
Příprava stavby od prvotního záměru přes veřejnoprávní a majetkoprávní projednání až k jejímu 
zahájení trvala téměř 10 let, samotná realizace pak 16 měsíců, od března 2017 do června 2018. 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém 
povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km 
určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 
110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 
49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 19 malými vodními elektrárnami.  
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