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OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY – ZACHRAŇME BEROUNKU 

 

V Praze - Radotíně, 21. května 2018 

Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně,  

v květnu 2015 podepsaly městské části a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy společné 

Memorandum, kterým vyjádřily zájem na spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem 

soutoku Vltavy a Berounky. K memorandu se následně připojilo i hlavní město Praha.  

V září 2015 schválili starostové deseti obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní Berounka 

společné stanovisko, kterým žádají, aby řeka Berounka byla vypuštěna ze seznamu toků 

určených pro motorovou lodní dopravu v příloze zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

Také zastupitelstva městských částí, jejichž starostové připojují své podpisy k tomuto dopisu, 

přijala usnesení, v nichž vyslovila svůj nesouhlas se záměrem splavnění Berounky.  

Institut plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy na základě strategických dokumentů 

schválených orgány hlavního města Prahy již několik let připravuje realizaci přírodního 

Příměstského parku Soutok, jehož primárním cílem je zachovat cenné přírodní hodnoty v této 

oblasti.  

Také ve strategických materiálech Povodí Vltavy s.p. se pro Berounku počítá se zachováním a 

posílením jejího přírodního charakteru: "Berounka je přirozenou osou celého území a zároveň 

atraktivním krajinným fenoménem. Je třeba posílit její přírodní charakter – zvýšit heterogenitu 

koryta a proudění vody, podpořit břehovou erozi a tvorbu štěrkových náplavů, zvýšit plochu 

lemu lužních lesů a zároveň zamezit zarůstání břehů a vytváření sekundární divočiny. Břehy 

musí být z velké části přístupné pro návštěvníky. Řeka by měla být v daleko intenzivnějším 

kontaktu s nivou, než je tomu v současnosti.“  

Záměr splavnění Berounky předpokládá využití řeky pro rekreační a turistickou plavbu, což by 

bylo vzhledem k hydrologickým poměrům hypoteticky možné pouze za předpokladu realizace 

rozsáhlých stavebnětechnických děl a tím neúměrně vysokých nákladů. 

 



 

 

Navrhujeme proto změnu zákona, kterou by byla řeka Berounka z výše uvedeného seznamu 

vypuštěna a byla tak uchráněna před možností splavnění – tj. umělých úprav koryta, budování 

jezů a zdymadel, jak s tím počítá i generel splavnění aktualizovaný naposledy v roce 2012.  

Podle našich informací probíhají v současné době jednání Ministerstva dopravy s Ministerstvem 

životního prostředí o rozsahu, ve kterém bude Berounka ze seznamu splavných toků 

vypuštěna. MŽP navrhuje úplné vypuštění celého toku řeky, ale MD údajně přišlo s variantou, 

že by byla zachována jako splavná po město Černošice, a to stávajícím řečištěm.  

Tato část řeky je přitom z celého spodního toku nejméně zasažena stavební činností a 

technickou infrastrukturou. Je to čistě přírodní úsek bez jezů, téměř bez regulace koryta, a 

právě proto je zásadně důležité ho zachovat ve stávající podobě. 

V příloze si dovolujeme připojit fotografie, které ilustrují cenné přírodní kvality Berounky mezi 

MČ Praha 16 (Radotín) a Černošicemi. Tato část řeky je stejně jako výše položené lokality pro 

splavnění podle našeho názoru nevhodná a realizace záměru by způsobila nenávratné škody. 

Výstavbou vodních děl by navíc mohlo dojít k zásadnímu snížení retenční schopnosti celé 

údolnice od Dolních Černošic až po soutok, což by znamenalo rychlejší nástup povodňových 

stavů i pro hl. město Prahu.  

Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, naléhavě Vás žádáme, aby vláda 

přijala postoj všech dotčených obcí i Ministerstva životního prostředí, a zasadila se, aby byla 

řeka Berounka vyjmuta z výčtu vodních cest určených pro splavnění, a to v celé své délce.  

Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace.  

S úctou,  

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Filip Kořínek 

starosta města Černošice  

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

RNDr. Jana Plamínková 

radní Hl. m. Prahy 



 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Michal Popek 

starosta MČ Praha-Lipence  

 

 

 

 

…………………………………………… 

Stanislav Fresl 

starosta MČ Praha - Velká Chuchle 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Milan Maruštík 

Starosta MČ Praha 12 - Modřany 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Karel Hanzlík 

starosta MČ Praha 16 - Radotín 

 

 

   

 

…………………………………………… 

Ing. Zuzana Vejvodová 

starostka MČ Praha-Zbraslav 
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