
 

 
 

        
 
 
 

 
        

 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Označili jsme trasy pro přenášení lodí na rekonstruovaných jezech na 
Sázavě  

 
Praha, 24. ledna 2018 – Státní podnik Povodí Vltavy zohlednil fakt, že i v této roční době 
někteří vodáci sjíždějí řeku Sázavu, a to vzhledem k relativně dobrým průtokům a nepříliš 
nízkým teplotám. Státní podnik proto zajistil označení tras, kudy vodáci mohou bezpečně 
přenášet svá plavidla kolem právě rekonstruovaných jezů Podělusy a Městečko.  
 
Na říčním km 29,230 řeky Sázavy je nyní v rekonstrukci jez Městečko. Stavební práce budou 
pokračovat až do konce roku 2018 výstavbou pravé poloviny jezové konstrukce, sportovní 
propusti a rybího přechodu na levobřežní straně. Tok Sázavy bude převáděn přes dokončenou 
levou polovinu jezu. Vstup na staveniště i na dokončenou polovinu jezu je ale z důvodu 
bezpečnosti osob zakázán.  
Vodáci jsou proto směrováni na levý břeh, kde je vyznačena cesta pro přenášení (viz přiloženou 
fotografií).  
Fotografie aktuálního stavu jezu Městečko jsou ke stažení na tomto odkazu: 
https://photos.app.goo.gl/2TRyQrAbprYjDNu32 
 
Na říčním km 17,904 řeky Sázavy se pak nachází jez Podělusy, kde stavební práce budou 
pokračovat také po celý letošní rok. Nejprve výstavbou sportovní propusti a břehových dlažeb 
na pravém břehu až do konce května 2018, na ně bude pak navazovat stavba pravé poloviny 
jezové konstrukce. Průtok Sázavy bude převáděn levobřežním zatrubněním. Po dokončení 
pravé poloviny jezu bude voda převáděna přes dokončenou polovinu jezu a sportovní propust a 
práce budou pokračovat na levé polovině jezu a nově budovaném rybím přechodu až do dubna 
2019.  
Do konce května 2018 budou proto vodáci muset přenášet lodě po levém břehu kolem mlýna. 
Trasa je rovněž vyznačena – viz přiloženou fotografií.  
Připomínáme, že na staveniště jezu Podělusy je vstup zakázán. Od měsíce června 2018 by již 
měla být dokončena vodácká propust a pravobřežní schodiště.  

V souvislosti s uvedenými opatřeními je na místě zdůraznit, že jezy jsou v principu ryze 
hydrotechnické stavby a nejsou určeny ke splouvání, pokud nejsou vybaveny vodáckými 
propustmi. Protože jsme si však vědomi toho, že vodácký sport je v ČR masově rozšířen, 
snažíme se při opravách a rekonstrukcích jezů na řekách, které jsou vodáky intenzivně 
využívány, vycházet vodním sportům a rekreaci obyvatel u vody maximálně vstříc.  

Nad rámec našich povinností správce vodních toků a vodních děl proto vybavujeme, v mezích 
našich možností, rekonstruované jezy vodáckými propustmi, které umožní jejich proplutí. Tím 
státní podnik Povodí Vltavy přispívá, mimo jiné, ke zvýšení bezpečnosti vodáků při splouvání 
řek. 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 22 000 km vodních toků v 
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 520 km významných 
vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 600 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, 49 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  


