
 
 
 
 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA DOBROVODSKÉM POTOCE 
 
 

Praha, 24. července 2014 – Státní podnik Povodí Vltavy připravuje výstavbu protipovodňových 
opatření na Dobrovodském potoce v jižních Čechách. Bude se jednat o protipovodňovou 
úpravu v kombinaci s revitalizací dle zásad přírodě blízkých protipovodňových opatření.  
 

Protipovodňová opatření na Dobrovodském potoce zahrnují úpravy části stávajícího toku. Bude se 
jednat o protipovodňovou úpravu v kombinaci s revitalizací dle zásad přírodě blízkých 
protipovodňových opatření. Stavební práce budou zahrnovat rozšíření a prohloubení koryta a 
výstavbu protipovodňových zídek. Původní koryto dimenzované na průtok pětileté vody se tak navýší 
na průtok vody stoleté. Navržený způsob je zvolen jako kompromis mezi přírodě blízkými zásadami a 
provozními požadavky pro čištění a údržbu vodního toku.  

 

V současné chvíli záleží zahájení celé akce na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o 
poskytnutí dotace a na základě výsledku výběrového řízení, které bylo již vypsáno. Předpokládaný 
termín zahájení prací je v říjnu letošního roku. Dokončení akce se očekává zhruba do 12 měsíců od 
zahájení. Stavba bude probíhat za podpory Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaný 
náklad je cca 66,5 milionu Kč.  
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 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 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných 
vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho 
je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  
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