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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 

POVODÍ VLTAVY DOKONČILO OPRAVU OPEVNĚNÍ KORYTA ŘEKY NEŽÁRKY 
VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

 
  

Praha, 28. listopadu 2012 - Státní podnik Povodí Vltavy dokončil opravu opevnění koryta řeky 

Nežárky ve Veselí nad Lužnicí v říčním kilometru 0,000 – 1,016, za téměř 6 milionů korun.  

 

Účelem akce bylo odstranění povodňové škody v městské trati od soutoku Nežárky s Lužnicí až po 

železniční most, která byla způsobena v srpnu roku 2010. V zájmovém úseku Nežárky bylo opraveno 

téměř 900 metrů pravobřežního opevnění kynety (prohloubená část ve dně koryta řeky) o celkové 

výměře opravovaných ploch přesahující 3600 m2. Opravou došlo k obnovení stabilizace koryta 

vodního toku. 

Práce se týkaly především dnové části koryta, jeho prohloubené části a zahrnovaly prvotní odstranění 

poškozených částí, následnou opravu opěrných patek s opevněním svahu a závěrečnou úpravu 

pravobřežní bermy. Veškeré práce bylo nutné provádět po částech a pod ochranou stavebních jímek. 

Přebytečný materiál byl odvezen na určenou skládku. 

 

Celkové náklady opravy dosáhly téměř 6 miliónů korun. Akce byla financována z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství ČR 229 117 – Odstranění následků povodní roku 2010 za spoluúčasti 

vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.  

 
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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