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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 POVODÍ VLTAVY DOKONČILO PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU OBCE 
DRÁCHOV V JIŽNÍCH ČECHÁCH 

 
Praha, 15. listopadu 2012 – Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových 
opatření na řece Lužnici v obci Dráchov za 21 milionů korun. 
 
Účelem protipovodňových opatření v lokalitě Dráchov je především ochrana intravilánu obce před 
účinky velkých vod. Stavba spočívá ve výstavbě ochranné bariéry ve formě betonových zídek 

v celkové délce 550 metrů, které zajistí ochranu proti padesátileté vodě.  
 
Linie zídek je vedena po levém břehu Lužnice od místní komunikace u silničního mostu v Dráchově 

směrem proti proudu k mlýnu Fousek. Nad mlýnem je bariéra vedena v linii stávajícího oplocení 
pozemků, následně přes luční pozemky a podél slepého ramene Lužnice.  
 

Stavba o celkovém nákladu 21 milionů korun byla zahájena v březnu letošního roku a  jejím 
navrhovatelem je obec Dráchov. Akce probíhala v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence 
před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. 

 
Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož cílem je snížení 
úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a 

bude ukončen v roce 2013.  
 
Michaela Pohůnková 
odd. styku s veřejností 
tel.: +420 221 401 413 
mob.: +420 602 142 845 
e-mail: michaela.pohunkova@pvl.cz 
 
 
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 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, 19 
plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.  
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