
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TISKOVA ZPRÁVA  

Státní podnik Povodí Vltavy se podílí na zvýšení bezpečnosti jezů  

Praha, 2. července 2014 - Povodí Vltavy, státní podnik, uvede v roce 2014 do provozu stavby a 
opatření pro zvýšení bezpečnosti vodáckého rekreačního sportu za více než 15 mil. korun. Po 
zprovoznění zrekonstruované  vodácké propusti v Českém Krumlově na přelomu roku, letos přibudou 
dvě nové vodácké propusti na jezech v Písku a ve Strakonicích na řece Otavě. Vodácká propust na 
Václavském jezu v Písku byla dokončena v nedávných dnech, ve Strakonicích stavba dosud probíhá. 

Jezy jsou vodní díla plnící řadu vodohospodářských funkcí a nejsou primárně určeny ke splouvání. 
Přesto, státní podnik Povodí Vltavy si uvědomuje masový charakter vodáckého sportu v České republice 
a pozitivní efekt tohoto sportu na zdravém životním stylu těch, kteří si tento sport oblíbili. V rámci své 
společenské odpovědnosti proto Povodí Vltavy spolupracuje s Českým svazem kanoistů, Vodáckou 
školou záchrany, Hasičským záchranným sborem ČR a s dotčenými zájmovými sdruženími při osazování 
bezpečnostních prvků na řadě jezů tak, aby byly při splouvání bezpečnější. Jde o házecí podkovy, madla 
a žebříky, ale i o výstražné a informační tabule.  

Na řece Sázavě jsou po Českém Šternberku instalovány zabezpečovací a informační prvky na jezech 
Černé Budy, Horka, Kaňov a Havlíčkův Brod. Na všech jezech ve správě státního podniku Povodí Vltavy 
na vodácky atraktivních úsecích řek byly již v loňském roce umístěny z lodi viditelné výstražné a 
informační tabule. Další informační značení je budováno ve spolupráci s jinými organizacemi a 
sdruženími. 

Na příští období je připravována výstavba nových propustí na Sázavě na jezech Městečko a Podělusy, na 
řece Nežárce na jezech Krkavec a Hamr, na Berounce v Černošicích, a na řece Otavě v Horažďovicích. 

Uvedená opatření napomáhají k bezpečnější jízdě na vodních tocích, přesto považujeme za nutné 
upozornit širokou veřejnost právě nyní na začátku vodácké sezony, na to, že rekreační využívání řek a 
potoků, tedy i sjíždění jezů se děje na vlastní nebezpečí. Je věcí každého, aby odpovědně vyhodnotil 
nejen stav případné překážky na toku, ale i velikost průtoku a další okolnosti k bezpečnému pohybu na 
vodě.  Apelujeme tedy na všechny vodáky i koupající, aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, aby 
nepoškozovali instalované informační tabule a záchranné prostředky. Pouze takto bude, i přes enormní 
nárůst zájemců, vodácký sport přinášet příjemné zážitky při aktivním odpočinku a sníží se tak počet 
úrazů na vodních tocích. 
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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 dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních 
toků. Dále má právo hospodařit se 111 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. 
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