
 
 
 
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 POVODÍ VLTAVY REALIZUJE DALŠÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 

Praha, 12. února 2013 – Státní podnik Povodí Vltavy bude i v roce 2013 realizovat a dokončovat další 
stavby protipovodňových opatření z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi II.  
 
V letošním roce čeká státní podnik Povodí Vltavy dokončení rozestavěných staveb protipovodňové ochrany. 
K největším z nich patří ,,Protipovodňová ochrana města Beroun“, ,,Protipovodňová opatření na Litavce – I. 
etapa, úsek Králův Dvůr“, „Protipovodňová opatření – Veselí nad Lužnicí nebo ,,Protipovodňová opatření ve Zruči 
nad Sázavou“. 
 
V roce 2012 byly státním podnikem dokončeny čtyři velké stavby protipovodňových opatření, a to zejména 
v oblasti jižních Čech. Jednalo se o stavby ,,Protipovodňová opatření města Strakonice“,  ,,Protipovodňová 
ochrana Jiráskova nábřeží – ul. Budivojova – Nový most“ v Českých Budějovicích, ,,Vodní dílo Lipno II – zvýšení 
bezpečnosti vodního díla při povodních“ a ,,Protipovodňová opatření obce Dráchov“.  
 
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.  
Protipovodňová opatření s termínem dokončení v roce 2013 
název akce/kraj stav cena 
Vltava, Český Krumlov – úprava jezu Jelení lávka ř.km 282,490/ 
Jihočeský 

realizace    48 milionů Kč 

Protipovodňová opatření města Blatná/ Jihočeský realizace    22 milionů Kč 
Soběslav – protipovodňová opatření/ Jihočeský realizace    46 milionů Kč 
Protipovodňová opatření Bechyně – Zářečí/ Jihočeský realizace    12 milionů Kč 
Protipovodňová opatření Veselí nad Lužnicí/ Jihočeský realizace 179 milionů Kč 
Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření/ Jihočeský realizace   95 milionů Kč 
Sedlec – protipovodňová opatření/Jihočeský příprava     3 miliony Kč 
Zruč nad Sázavou – protipovodňová opatření/ Vysočina realizace 107 milionů Kč 
Vodní dílo Pilská u Žďáru nad Sázavou – zvýšení bezpečnosti 
vodního díla při povodni/Vysočina 

příprava   11 milionů Kč 

Hořovice, Červený potok ř.km 12,9-13,3/ Středočeský realizace   22 milionů Kč 
Vodní dílo Suchomasty – zabezpečení vodního díla před účinky 
velkých vod/ Středočeský 

příprava   24 milionů Kč 

Protipovodňová ochrana města Beroun/ Středočeský realizace 125 milionů Kč 
Protipovodňová opatření na Litavce – I. etapa, úsek Králův Dvůr/ 
Středočeský 

realizace 138 milionů Kč 

Ochranná hráz Dýšina – Nová Huť, Klabava ř.km 7,104-8,383/ 
Plzeňský 

realizace    26 milionů Kč 

Protipovodňová opatření lokality Svrčovec, obec Dolany /Plzeňský realizace    23 milionů 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 další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 116 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 
plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 292 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.  
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