
 

 
 

  
       

 
 

 
 

        
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Povodí Vltavy zahájilo stavbu opatření na ochranu před povodněmi 
Města Sázavy 

 

Praha, 15. května 2017 – Dnes byla v Městě Sázavě za účasti ministra zemědělství 
Mariana Jurečky slavnostně zahájena stavební část opatření na ochranu před 
povodněmi, která ochrání životy a majetek 226 obyvatel, 72 staveb a plochu o rozloze 98 
tisíc m2 na pravém i levém břehu řeky Sázavy. Celkové náklady tohoto opatření činí 66,3 
mil. korun, z nichž 56,4 mil. korun představují dotace Ministerstva zemědělství.  

Realizace protipovodňových opatření na řece Sázavě k ochraně před povodněmi, hrozícími od 
stejnojmenné řeky, je připravována v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 
260 „Podpora prevence před povodněmi III“, který navazuje na úspěšné předchozí programy: 
„Podpora prevence před povodněmi I“ a „Podpora prevence před povodněmi II“. 

„Třetí etapa je věnována technickým protipovodňovým opatřením, především těm preventivním. 
To se týká právě Sázavy, kde mají tato opatření ochránit povodněmi ohrožované části města na 
obou březích řeky,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Akce je připravována v součinnosti Města Sázavy jako navrhovatele protipovodňových opatření, 
státním podnikem Povodím Vltavy, jako žadatele o dotaci a investora opatření a Ministerstva 
zemědělství jako správce programu prevence před povodněmi. Řešené území se nachází 
v intravilánu Města Sázavy na Benešovsku. Účelem realizovaného opatření na ochranu před 
povodněmi je ochrana částí města (na pravém i levém břehu řeky) ohrožovaných povodněmi, a 
to až do průtoku odpovídajícímu současné stoleté vodě, tzn. 636 m3/s. Jedná se o úsek toku 
v jeho říčním km 53,532 – 54,258. Součástí opatření je také ochrana proti vodě z levostranného 
přítoku řeky Sázavy – Dojetřického potoka. 

 „Stavební práce by měly trvat jeden rok a lze tedy očekávat, že na přelomu prvního a druhého 
čtvrtletí 2018 si město Sázava oddechne, nejen od stavební zátěže spojené s realizací stavby 
protipovodňové ochrany, ale zejména od oprávněných obav z povodní,“ upřesnil generální 
ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.  

Celkový rozsah řešení je patrný ze situace (viz obr.). 

Projekt je řešen jako kombinace zkapacitnění průtočného profilu toku, který je revitalizován 
navrácením do původního historického koryta s ohledem na přírodní charakter území, a liniové 
ochrany na obou březích. Obnova starého koryta řeší zkapacitnění příčného profilu v údolí 
Sázavy.  

Ochrana území levého břehu – Na Závrtku má podobu nábřežní zdi, která vystupuje 1,1 m nad 
terén a tvoří pevnou protipovodňovou zábranu i ochranu proti pádu osob do koryta toku.  

Ochrana území pravého břehu – pod mostem, má podobu protipovodňové hráze s celkovou 
délkou přes 600 m a výškou do cca 6 m. Vzhledem k tomu, že hráz probíhá okolo městského 
sportoviště, byla její konstrukce doplněna o prvek umožňující přechod přes hráz ve formě 
atypického schodiště. 
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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 5 503 km významných 
vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných 
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 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.  
 


