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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

NOVOŘECKÉ SPLAVY ZÍSKALY OCENĚNÍ  

V PRESTIŽNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI 
 

Praha, 14. dubna 2010 – Státní podnik Povodí Vltavy získal hlavní cenu PRESTA v architektonické  
soutěži o prestižní stavbu v jižních Čechách. Titul obdržela stavba Novořecké splavy na řece 
Lužnici, která je příkladem úspěšného a zároveň ke krajině šetrného protipovodňového opatření. 
 
 „Ocenění v soutěži o nejlepší vodohospodářskou stavbu jižních Čech si považujeme o to víc, že 
Novořecké splavy společně s Novořeckými hrázemi řeší problematickou povodňovou situaci v ploché 
Třeboňské pánvi. Všechna protipovodňová opatření jsme navíc připravovali s maximálním ohledem na 
to, že lokalita je v přísně chráněné krajinné oblast“, zdůraznil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 
 
Cílem přestavby Novořeckých splavů je zvýšení průtočné kapacity tak, aby potenciální stoletá povodeň 
prošla Novou řekou minimálně půl metru pod Novořeckými hrázemi a kontrolní tisíciletá povodeň hráze 
nepřelila. Finanční náklady stavby činily 94 mil. Kč, kde dotace Ministerstva zemědělství byla ve výši 58 
mil. Kč a vlastní náklady podniku činily 36 mil. Kč.  
 
Novořecké splavy tvoří dva jezy celkem o třech polích - Splav a Jemčina, které rozdělují Lužnici do Staré 
a Nové řeky, což je důležité hlavně při vyšších průtocích. Manipulací na nich je možné rozdělovat průtok 
přicházející po Lužnici mezi Lužnici, která tvoří přítok do rybníka Rožmberk a tím ovlivňovat jeho hladinu 
(tzv. Starou řekou) a Nežárku, tam je průtok převáděn tzv. Novou řekou.  
 
Také environmentální aspekt celé stavby hrál klíčovou roli, z přísné ochrany této lokality vyplynula celá 
řada podmínek: minimální zásahy do terénu a stromů, omezení pohledových betonů a jejich nahrazení 
kamennými obklady a také požadavky na velmi omezené staveniště.       
 
Povodí Vltavy získalo soutěžní cenu v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby, přičemž se letos 
soutěže zúčastnilo 62 staveb. Soutěž PRESTA má na jihu Čech zavedenou tradici. Pořádá se 
v dvouletém cyklu a letošní ročník byl již šestý v pořadí. Tradičně v ní soutěží stavby v kategoriích 
Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, 
Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní stavby – infrastruktura měst a obcí. Povodí Vltavy uspělo 
v této soutěži  v minulosti už několikrát. Příkladem může být v roce 2009 ocenění za Novořecké hráze. 
Celý komplex souvisejících protipovodňových opatření v této oblasti má tedy nadstandardní úroveň. 
 
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, 18 plavebními komorami na 
Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.  
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