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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V BEROUNĚ BYLA SLAVNOSTNĚ UVEDENA 
DO PROVOZU   

 
Praha, 26. září 2014 – Protipovodňová opatření v Berouně byla slavnostně uvedena do 
provozu. Stavba byla realizována v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, za 
téměř 125 milionů korun.  
 
Dnes v ranních hodinách se za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, hejtmana Středočeského 
kraje Miloše Petery, generální ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly a starostky města Beroun Šárky 
Endrlové konalo slavnostní uvedení protipovodňových opatření v Berouně do provozu.  
 
„Ministerstvo zemědělství připravilo Program „Podpora prevence před povodněmi“, díky němu bylo od 
roku 2002 do letošního roku investováno do technických protipovodňových staveb přes 15 miliard 
korun. Jejich zdrojem byl státní rozpočet a půjčka České republiky od Evropské investiční banky. Od 
roku 2002 jsme vybudovali celkem 116 protipovodňových opatření, která pomáhají omezovat škody 
způsobované povodněmi“, říká ministr zemědělství Marian Jurečka. 
 
Protipovodňová opatření Berouna spočívají ve vybudování pevných zdí v kombinaci s prvky mobilního 
hrazení, které ochrání části městské zástavby na levém i pravém břehu Berounky a levém břehu 
Litavky před stoletou vodou. Protipovodňová ochrana se skládá ze tří částí, a to ochrany levého břehu 
v ulici Na Hrázi, pravého břehu pod mostem Míru a individuální ochrany zimního stadionu. Celková 
délka protipovodňových opatření dosahuje téměř tří kilometrů. Stavba započala v listopadu roku 2012 
a dokončena byla v červnu letošního roku. 
  
,,Absolutní ochrana před povodněmi bohužel neexistuje. Realizovaná opatření plní takovou funkci, 
aby v co největší míře zamezila negativním dopadům povodně, na kterou byla protipovodňová 
ochrana navržena a vybudována a aby tato opatření, maximálně snížila rozsah způsobených škod. 
Stavba protipovodňových opatření v Berouně již zafungovala, byť nedokončená, při povodních 
v červnu roku 2013“, dodává generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 
 
Stavba o celkovém nákladu téměř 125 milionů korun, jejímž navrhovatelem je město Beroun, proběhla 
v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“. Program 129 120 ,,Podpora 
prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství a cílem 
je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků.  

   
„Pro Beroun má dokončení protipovodňové ochrany ohromný význam. Jde o jednu z největších 
investičních akcí v novodobé historii města. Bez získané dotace by jen stěží mohla taková stavba, 
která ochrání na 1600 berounských objektů, vzniknout,“  sděluje berounská starostka Šárka Endrlová. 
 
 
 

 

Povodí Vltavy 
státní podnik 
Holečkova 8 

150 24 Praha 5 



Michaela Pohůnková 
tisková mluvčí 
tel.: +420 221 401 413 
mob.: +420 602 142 845 
e-mail: michaela.pohunkova@pvl.cz 
 
 
 
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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