
 
 
 
 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

POVODEŇ 2013, ANEB CO JSME ZA ROK ZVLÁDLI  
 
 

Praha, 30. května 2014 – Státní podnik Povodí Vltavy téměř rok od povodně nepolevil a stále 
odstraňuje povodňové škody, které napáchala povodeň v červnu loňského roku. Ke dni  
26. května bylo na odstraňování povodňových škod proinvestováno 180 milionů Kč, což 
odpovídá přibližně třetině odhadnutých škod. Z toho 106,5 miliónů Kč z vlastních zdrojů 
podniku a 73,5 miliónů Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 272 „Odstranění 
následků povodní 2013“. 
 
 
Státní podnik Povodí Vltavy dokončil téměř 450 jednotlivých akcí, v rámci odstraňování povodňových škod po 
loňské červnové povodni, z více než 700 protokolů zpracovaných po povodni.  Díky vytvoření účetní rezervy 
z vlastních zdrojů podniku v minulých letech, určené ke krytí mimořádných nákladů souvisejících s povodněmi a s 
odstraňováním povodňových škod, mohla být zahájena realizace nejnutnějších zabezpečovacích prací 
bezprostředně po opadnutí povodňových průtoků. Tyto práce sloužily zejména k obnovení průtočného profilu 
koryt vodních toků v kritických místech, k zabezpečení poškozených hrází, včetně hrází plavebního kanálu, 
k obnovení plavby na vodní cestě, opravy poškozené technologie pohyblivých jezů a plavebních komor a údržbě 
zdevastovaných břehových porostů.  Zároveň byla ihned soustředěna do postižených lokalit vlastní mechanizace, 
která je na tyto práce nasazena dodnes. Akce byly realizovány v pořadí dle naléhavosti a v termínech v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách v celkovém objemu 157,97 milionů Kč, a to bez započtení prací provedených 
vlastní mechanizací.  

 

Celková částka odhadnutých povodňových škod bezprostředně po povodni v loňském roce byla 742,366 mil. Kč.  

Členění odhadnutých povodňových škod (v mil. Kč) po jednotlivých závodech  

závod Dolní Vltava závod Horní Vltava závod Berounka celkem PVL 

551, 925 133, 025 57, 416 742, 366 

 

 
Z  realizovaných akcí lze vyjmenovat: 3 akce na odstranění havárií ochranných hrází:  
Laterální kanál Vraňany-Hořín, k. km 1,15 – 9,06 – odstranění havárie hráze kanálu 
Vltava, ř. km 5,0, ochranná hráz Vrbno – Zelčín – odstranění havárie hráze 
Plavební kanál Troja – Podbaba, k. km 1,9-3,2 – odstranění havárie hráze kanálu 
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Dále: 
Křemžský potok. ř. km 1,3 - 5,2 - stabilizace koryta  
Vltava, ř. km 228,800 - 229,450, Hluboká nad Vltavou – odstranění nánosů  
Otava, ř. km 54.650 - 54.860, Strakonice - oprava regulace 
Mastník, ř. km 5,0 – 27,0, odstranění havarijního břehového porostu 
Laterální kanál Vraňany-Hořín pl. km 2,650 - 3,390 - oprava dlažeb pravého břehu 
Ochranná hráz Veltrusy - odstranění havárie u Laudonova pavilonu 
Vltava, zdrž VD Miřejovice – oprava dlažeb u mostu a lávky v Kralupech nad Vltavou 
Přítok Krušovického potoka, ř. km 0,0 - 0,47, Krušovice, oprava výmolů 
Vltava, ř. km 47,6 – 50,6 – odstranění břehových nánosů a oprava dlažeb 
Blanice, ř. km 20,4 - 20,45 stabilizace nátrže LB 
Berounka, ř. km 11,75 - 11,81, Mokropsy - odstranění nánosů 
Úslava, úprava Plzeň, ř. km 0,65 - 4,10 - oprava úpravy 

 
V roce 2014 předpokládá státní podnik Povodí Vltavy zrealizovat akce, které budou hrazeny ze státního rozpočtu, 
v předpokládané výši 164 miliónů Kč. Současně bude probíhat i odstraňování povodňových škod z vlastních 
zdrojů podniku odhadem ve výši 55 milionů Kč z účetní rezervy určené ke krytí mimořádných nákladů 
souvisejících s povodněmi a s odstraňováním povodňových škod a dále za využití vlastní mechanizace státního 
podniku. S odstraňováním povodňových škod počítá dotační program i v letech 2015-2016, přičemž státní podnik 
Povodí Vltavy dělá vše pro to, aby co nejvíce akcí bylo zrealizováno do konce roku 2015.  
 
Práce na odstraňování povodňových škod budou probíhat jak na větších páteřních vodních tocích jako je Vltava, 
Berounka, Lužnice, Blanice, tak na desítkách menších vodních toků, které byly povodní plošně zasaženy, např. 
Kocába, Bojovský potok, Dobrovodský potok a řada dalších. Jedná se o škody, které bezprostředně po povodni 
neohrožovaly přilehlé území a zejména o akce, které svým rozsahem a charakterem vyžadují delší projekční 
přípravu a jsou připravovány v souladu s pravidly správce dotačního programu. Termíny vlastní realizace pak 
vychází ze zákonných lhůt v rámci výběrových řízení zhotovitelů jednotlivých akcí. 
 
Z probíhajících akcí lze vyjmenovat:  
Dobrovodský potok ř. km 6,5 - 9,5 - oprava opevnění 
Blanice, ř. km 4,8 - 4,9, oprava nátrže LB 
Blanice, Strunkovice nad Blanicí, ř. km 46,450 - 47,250 - oprava regulace 
Hráz pod Lužcem – oprava koruny a opevnění 
Hráz pod Vrbnem – oprava koruny a vzdušního svahu 
Klabava, úprava v Rokycanech, ř. km 19,1 - 20,7, odstranění nánosů a oprava opevnění dna 

Berounka, ř.km 19,39 - 19,49, Řevnice, odstranění nánosů 
Vltav,  ř. km. 61,6 - 60,4 – oprava opevnění břehu 
Litavka, ř. km 8,60 - 9,63, Zdice, odstranění nánosů, oprava nátrží a břehového opevnění   
Vltava, ř. km. 53,87 – 53,8 – Střelecký ostrov – oprava opevnění 
Vltava, ř. km 237,1 - 239,624, České Budějovice – odstranění nánosů a oprava opevnění 
Kyselá voda, ř. km 4,150 –4,900 – oprava břehového opevnění 
Malše, ř. km 6,45 – 6,49, Vidov – oprava opevnění 
 
Z připravovaných akcí lze uvést:  
Vltava, ř.km. 44,6 – 44,3 – oprava opevnění břehu (Troja) 
Vltava, ř.km. 63,76 – 64,05 – oprava opevnění 
Křemžský potok ř.km 14,1 - 15,3 - Brloh oprava koryta 
Berounka – Radotínský přístav – odstranění nánosů 
Vltava – přístav Libeň – odstranění nánosů 
Vltava, Vraňany, 11,55 - 17,7 - odstranění nánosů 
Křemžský potok ř.km 1,053, jez Dívčí kámen - oprava jezu a odbahnění zdrže  
Berounka, ř.km 21,48 - 21,63, Zadní Třebáň, odstranění nánosů 
Vltava, ř.km 230,800 – 233,098 – sanace břehových nátrží,  odstranění nánosů  



Státní podnik Povodí Vltavy obdržel dotaci v rámci programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním 
vodohospodářském majetku II“ podprogram 129 272 „Odstranění následků povodní 2013“ v celkové výši 
580 milionů Kč rozloženou na období 2013 - 2016.  
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tisková mluvčí 
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 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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