
 
 
 
 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

POVODÍ VLTAVY DOKONČILO OCHRANU PŘED POVODNĚMI V OBCI DOLANY NA 
KLATOVSKU  

 
 

Praha, 31. října 2013 – Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových 
opatření v lokalitě Svrčovec, která je součástí obce Dolany na Klatovsku. Obec je tak chráněna 
proti stoleté vodě z řeky Úhlavy. 
 
Účelem stavby je ochrana části intravilánu obce Dolany v lokalitě Svrčovec před zatápěním z řeky 
Úhlavy. Ochrana je zajišťována zemními hrázemi a zídkami s převýšením 0,5 m nad hladinou 
návrhové stoleté povodně.  Celková délka hrází a zdí je téměř 1km. Součástí stavby je rovněž průleh v 
délce 156 m na pravém břehu Úhlavy v profilu silničního mostu vytvořený ve formě lichoběžníkového 
koryta s šířkou ve dně 24 m. 
 
Akce, jejímž navrhovatelem je obec Dolany a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, 
probíhala od září roku 2012 v rámci dotačního titulu ,,Podpora prevence před povodněmi II“, jehož 
správcem je Ministerstvo zemědělství. Celkové náklady stavby jsou 23 milionů korun.  
  
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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tisková mluvčí 
tel.: +420 221 401 413 
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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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