
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

POVODÍ VLTAVY ODSTRAŇUJE POVODŇOVÉ ŠKODY 
 
Praha, 13. září 2013 – Státní podnik Povodí Vltavy pokračuje v odstraňování povodňových 
škod, které byly způsobeny letošní červnovou povodní. V rámci popovodňových prohlídek bylo 
zdokumentováno 716 povodňových škod. Celková výše škod na území, které státní podnik 
spravuje, dosahuje více než 742 milionů Kč. 
  
Na odstranění následků povodně byly ihned po povodni zahájeny nutné zabezpečovací práce. 
Jednalo se zejména o obnovení průtočných profilů koryt vodních toků v kritických místech, 
opravy porušených hrází a opravy břehových opevnění. Okamžité zahájení odstraňování 
povodňových škod bezprostředně po povodni bylo umožněno díky podnikem vytvořené 
účetní rezervě na rizika mimořádných nákladů souvisejících s povodněmi a odstraňováním 
povodňových škod.  
 
Povodňové škody v číslech jednotlivých závodů státního podniku Povodí Vltavy: 
závod Dolní Vltava 133,025 milionů Kč 
závod Horní Vltava 551,925 milionů Kč 
závod Berounka   57,416 milionů Kč 
celkem 742,366 milionů Kč 
 
V současné době realizuje státní podnik Povodí Vltavy akce v objemu 120 milionů Kč, z toho 
je již ukončeno odstranění povodňových škod v hodnotě 77 milionů Kč. V  částce 120 
milionů Kč jsou započteny i náklady na nutné zabezpečení poškozených ochranných hrází 
Troja – Podbaba a laterálního kanálu Vraňany - Hořín, které kromě plavby zajišťují i ochranu 
přilehlého území, včetně ochrany Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, a na zabezpečení 
porušených ochranných hrází v oblasti Lužce a Vrbna. Náklady na tyto tři akce, mimo 
nákladů na investiční část, jsou ve výši více než 44 milionů Kč. Jejich financování je 
předpokládáno prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zemědělství č. 129 270. 

 
Náklady na již ukončené akce v aktuální výši 57 milionů Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů 
podniku, v rámci čerpání vytvořené účetní rezervy na rizika mimořádných nákladů 
souvisejících s povodněmi a odstraňováním povodňových škod. V roce 2013 předpokládáme 
čerpání této účetní rezervy ještě ve výši dalších cca 20 milionů Kč, a to na nejnutnější opravy 
povodňových škod. Realizace a financování dalších akcí v roce 2013 proběhne z dotačního 
programu č. 129 270.  
 
V srpnu letošního roku obdržel státní podnik Povodí Vltavy informaci o přidělení dotace 
v rámci programu Ministerstva zemědělství č. 129 270 „Odstranění následků povodní na 
státním vodohospodářském majetku II“ podprogram č. 129 272 „Odstranění následků povodní 
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2013“ v celkové výši 580 milionů Kč na období 2013-2016. Možnost čerpání dotace 
v jednotlivých letech je stanovena následovně:  
 
rok 2013   80 milionů Kč 
rok 2014 145 milionů Kč 
rok 2015 210 milionů Kč 
rok 2016 145 milionů Kč 
 
Z výše přidělených finančních prostředků vyplývá, že akce v odhadované výši cca 162 
milionů Kč bude státní podnik Povodí Vltavy hradit z vlastních prostředků, realizovat vlastní 
mechanizací, případně využije pojistné plnění na pojištěném majetku. Rovněž akce 
investičního charakteru bude státní podnik Povodí Vltavy hradit z vlastních finančních 
prostředků bez požadavku na dotaci. 
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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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