
 
 
 
 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU  
 
 

Praha, 30. října 2013 - Zástupci státního podniku Povodí Vltavy, města Zruč nad Sázavou a 
akciové společnosti HOCHTIEF CZ slavnostně otevřeli protipovodňová opatření ve Zruči nad 
Sázavou, která ji ochrání před stoletou vodou. 
  
Dnes v dopoledních hodinách byla slavnostně otevřena protipovodňová opatření ve Zruči nad 
Sázavou, která ochrání město před stoletou vodou. Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém 
břehu Sázavy v ř.km 103,58 až 103,98 a v ř.km 105,15 až 106,22 a na pravém břehu Ostrovského 
potoka v ř.km 0,10 až 0,55 v celkové délce téměř dvou kilometrů. Protipovodňovou bariéru tvoří 
železobetonové zdi s podzemní stěnou ze štětovnic. V úseku Sázavy pod ústím Ostrovského potoka 
plní funkci protipovodňové bariéry násep železniční tratě.  
 
Ukončení celé akce, jejímž navrhovatelem je město Zruč nad Sázavou a žadatelem a stavebníkem 
Povodí Vltavy, státní podnik, proběhlo na konci září letošního roku. Stavba o celkovém nákladu téměř 
110 milionů korun, proběhla v rámci dotačního titulu „Podpora prevence před povodněmi II“, jehož 
správcem je Ministerstvo zemědělství.  
  
Program 129 120 s názvem „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. 
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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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