
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A  

Povodí Vltavy upozorňuje na omezení ve splouvání řeky Sázavy v souvislosti s 
probíhajícími stavebními úpravami 

Praha, 6. června 2018 – Od 1. 6. 2018  je na jezu Podělusy na řece Sázavě možné 
přenášení lodí po pravém břehu přes nově vybudované schody a cestu. Sportovní 
propust je pro splouvání i nadále uzavřena. V souvislosti s probíhající výstavbou 
protipovodňového opatření v městě Sázavě je v místech realizace omezen průjezd pro 
plavidla. Lodě je možné přenášet po pravém břehu – viz odkaz na mapu:  
http://www.pvl.cz/files/download/aktuality/2018/Sazava-omezeni_plavby.pdf 

Na jezu Černé Budy je z důvodu opravy koruny jezu provoz omezen. Přenášení plavidel je 
možné po levém břehu.  

Dle předpokladu se podařilo na jezu Podělusy stavebně dokončit pravý břeh včetně schodišť 
pro vodáky, sportovní propust a jednu dilataci Poděluského jezu u Týnce nad Sázavou.  
Od počátku června je převáděna voda přes sportovní propust a část jezové konstrukce. 
Sportovní propust bude pro vodáky uzavřena do doby vydání povolení o předčasném užívání. 
Stavební náklady celkové rekonstrukce jezu Podělusy činí 54 mil. Kč. 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém 
povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km 
určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 
110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 
49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 19 malými vodními elektrárnami.  
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