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Povodně v Jevišovicích – rok poté 

Jevišovice, 15. 9. 2015 – Je to přesně rok, co se řeka Jevišovka vylila ze svých 

břehů a Jevišovice postihla povodeň. 

Velká voda v Jevišovicích 

Přesně před rokem v noci ze 14. na 15. září 2014 opustila řeka Jevišovka své břehy. Velká 

voda se tehdy převalila Jevišovice, Střelicemi, Černínem, Rozkoši a Vevčicemi poté, co 

protrhla hráz blížkovického rybníka. Jevišovice tehdy musely evakuovat deset rodin. Silnice 

v dolní části Jevišovic byla neprůjezdná, ohrožené byly dodávky pitné vody.  

Situace se nakonec stabilizovala a to i díky bleskovému zásahu hasičů a místních 

dobrovolníků. Podle starosty Jevišovic Pavla Málka šlo přinejmenším o stoletou povodeň. 

Přehrada v Jevišovicích sehrála svou úlohu 

Svou roli sehrála jevišovická přehrada, která dokáže zadržet až 0, 0,551 mil. m3 vody. 

Přehrada prošla v roce 2011 rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce došlo k odtěžení sedimentů 

ze dna přehrady, obnově abrazí zničených břehů a drobné opravy ostatních funkčních 

objektů nádrže. Při rekonstrukci byl hlavní důraz položen na zvětšení retenčního prostoru, 

který umožňuje zachytit značnou část vody právě při povodních. Tato prozíravost se 

vyplatila. 

Samotná přehrada byla postavena v letech 1894 až 1897. Závěrečný kámen byl položen 30. 

10. 1897. V roce 2017 si tak připomeneme 120 let od jejího uvedení do provozu. Jevišovická 

přehrada je nejstarší zděná přehrada na Moravě a současně patří k nejstarším zděným 

přehradám v Evropě. Na její stavbě se tehdy podíleli inženýři a dělníci z Itálie. Přehrada je 

gravitačního typu a základy jsou zaklesnuty hluboko do skály. Hráz přehrady se nachází 

přibližně 350 metrů od centra města. 

Jevišovická přehrada v číslech 

Délka hráze – 122 m 

Výška hráze nade dnem 13,8 m) 

Rozloha vodní plochy – 12,6 ha 

Objem vody (při výšce hladiny 1,5 m pod korunu hráze) – 551 tis. m3 

Celková délka toku řeky Jevišovky – 79,9 km 

Přehradu můžete navštívit po celý rok 

Tuto zajímavou technickou památku můžete v rámci svého putování po Jevišovicku navštívit 

po celý rok. Přehrada je vhodná ke koupání, ale i vodním sportům a rybaření. V těsném 

sousedství přehrady je k dispozici plně vybavený kemp.  

Kompletní turistickou nabídku Jevišovic a okolí včetně aktualizovaného katalogu ubytování 

najdete na novém turistickém portále www.jevisovice.info. Portál vznikl jako součást 

http://www.jevisovice.info/
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projektu Předzámčí Jevišovice – Historie a zážitky. Jeho cílem je podpořit cestovní ruch 

v regionu. 

Otvírací doba a informace o projektu Předzámčí Jevišovice 

Předzámčí Jevišovice je historický areál navazující na Starý zámek v Jevišovicích. Předzámčí 

prošlo nedávno komplexní rekonstrukcí a vznikla v něm expozice o životě a historii regionu. 

Nové expozice jsou přístupné veřejnosti pravidelně v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. 

Mimo tuto dobu je možné navštívit Předzámčí po dohodě na tel. čísle 606 272 201. 

Rekonstrukce Předzámčí Jevišovice se uskutečnila díky podpoře z fondů Evropské unie 

prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Součástí Předzámčí 

Jevišovice je komplex budov včetně nádvoří, zahrady a vinného sklepa. Předzámčí těsně 

navazuje na objekt Starého zámku v Jevišovicích, který je také možné navštívit. Starý zámek 

hostí zajímavé muzejní expozice Moravského zemského muzea.   

 

Rychlý kontakt 

Mgr. Pavel Málek, starosta města 

Telefon: 606 379 439 

E-mail: starosta@jevisovice.cz 

www.jevisovice.info 
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