
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

POVODÍ VLTAVY PŘIPRAVUJE OCHRANU BEROUNA P ŘED POVODNĚMI  

ZA TÉMĚR 150 MILIONŮ KČ 
 

Praha, 30. června 2011 – Povodí Vltavy spole čně s městem Beroun pracuje na protipovod ňové 

ochran ě města, v sou časné dob ě je dokon čena projektová p říprava a do konce letošního roku se 

rozeb ěhne samotná stavba protipovod ňových opat ření. Části m ěsta tak budou chrán ěny p řed 

stoletou vodou. Samotná ochrana spo čívá především ve vybudování hrází, betonových zdí 

a mobilních st ěn. Celkové p ředpokládané náklady budou 142 milion ů korun. 

 

„Celková délka linie protipovodňové ochrany bude 2,7 kilometru a části města Berouna jí budou ochráněny 

před stoletou vodou, značnou roli v míře ochrany hraje poloha Berouna na soutoku Berounky a Litavky. 

Protipovodňové prvky v Berouně jsou nedílnou součástí komplexní ochrany lokalit podél toku Berounky, na 

které Povodí Vltavy systematicky pracuje,“ sdělil Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí 

Vltavy. 

 

Protipovodňová ochrana je navržena formou trvalých betonových zdí a hrází v kombinaci s mobilním 

hrazením. Protipovodňová ochrana města Berouna se zaměřuje na problematické části městské zástavby 

na levém i pravém břehu Berounky. Vzhledem k tomu, že se Beroun rozkládá na soutoku dvou řek Berounky 

a Litavky, je jeho ochrana navržena na stoletou vodu (tzv. Q100). Celková délka protipovodňových opatření 

bude 2,7 km a skládá se ze tří nezávislých částí - ochrany levého břehu, ochrany pravého břehu 

a individuální ochrany zimního stadionu, u kterého dojde k rozšíření současné nedostatečné ochrany 

zejména pomocí mobilních stěn.  

 

Protipovodňová ochrana části Berouna se připravuje v rámci dotačního programu Podpora prevence před 

povodněmi II společně s Ministerstvem zemědělství. Navrhovatelem protipovodňových opatření je město, 

které samo rozhodlo o potřebě ochrany před povodněmi, rozsahu chráněného území a návrhové míře 

ochrany. Beroun dále zajistil pro akci územní rozhodnutí a potřebné pozemky pro umístění stavby. 

Žadatelem o dotaci je státní podnik Povodí Vltavy, který akci od města Berouna převzal a po získání 

potřebných stavebních povolení bude také investorem protipovodňových opatření. 

 

Dokon čená protipovod ňová opat ření v povodí Berounky a jejich náklady 
 
lokalita náklady  Rok 

dokon čení 
Plzeň-Roudná - Berounka 111 milionů 2010 
Králův Dvůr - Litavka 95 milionů 2009 
Vodní dílo Záskalská – Červený potok   109 mil.  2010 
Vodní dílo Dráteník – Červený potok   55 mil.  2010 

  
Michaela Pohůnková 
Povodí Vltavy, státní podnik 

 

Povodí Vltavy 
státní podnik 
Holečkova 8 

150 24 Praha 5 



 
 

- 

Tel: 221 401 413 
Mob. 602 142 845 
Email: pohunkova@pvl.cz 
 
Na území o celkové rozloze 28 708 km

2 
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 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 
km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 
významných vodních nádrží, 18 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými 
vodními elektrárnami. 


