
Kogenerační jednotka v ChuchliJezera na soutoku Vltavy a Berounky
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Normalizační tvář Radotína
Stejně jako se průběžně měnily možnosti dopravy do a z Radotína, procházely proměnou i komunikace.
O kolejích již řeč byla, proto se objektiv nyní zaměří na radotínské silnice.

Poznáte to místo? 
Ano, stojíme na
nejfrekventovanější
radotínské křižovat-
ce na náměstí
Osvoboditelů, jen
zde dosud nejsou
semafory a i ten
provoz je
citelně slabší

Dnes je
křižovatka

řízena světly, 
zmizel tlampač, 
přibyly značky.

Dalších změn
by se měla

dočkat letos

Jsme o kousek dál a opět o pár desítek let zpátky

Tak zrovna zde se 
toho do dnešních 
dnů zas tak moc

nezměnilo.
Jen místo 

pro zastávku
„Prvomájová” 

posunulo chodník

Jsme ještě o kus 
blíž cementárně, 

ale hledíme 
zpět do centra 

Radotína
 V současnosti
je vozovka 
víceméně stejně 
široká, lemují ji 
však chodníky, 
navíc je tu i zpo-

malovací práh. Vyhlídku v zatáčce dnes cloní budova 
nového domu s pečovatelskou službou

Ulice 
Karlická

Na stejném 
místě je 
dnes
autobusová 
zastávka

Další křižovatka v centru bez semaforů, 
tentokrát u Portlandu

Dnes jsou zde světla nezbytná

Výpadová na dobové 
fotografii

Vzhledem k nárůs-
tu provozu zde bylo 
třeba silnici doplnit 
alespoň o odbočovací 
pruhy

Text: Kateřina Drmlová 
Historické foto: Ing. Andrea Gruberová
Foto: Emil Souček a Kateřina Drmlová

vodohospodářských studií, které na 
podkladě archivních materiálů spočítaly 
matematické modely proudění podzem-
ních vod a předpokládaný průběh 
povodňových stavů ovlivňovaných 
plánovanými jezery.

V roce 2009 byla pro nový územní plán 
hl. m. Prahy zpracována variantní „Ověřo-
vací studie Radotínská jezera“, ze které byla 
vybrána jedna varianta pro provedení změ-
ny stávajícího územního plánu. Ta by měla 
být konečným řešením územního plánu této 
lokality včetně navrhovaného jezu na řece 
Berounce.

Od roku 2005 probíhají projekční práce 
na povolení těžby štěrkopísku ve vyhra-
zeném ložisku štěrkopísku na zbraslavské 
straně řeky Berounky včetně zřízení 
úpravny suroviny. V současné době má 
firma Kámen Zbraslav s.r.o. povolenu 
těžbu v první malé části budoucího jezera 
(120 hektarů). 

Problematika přípravy, výstavby a násled-
ného provozu a údržby rekreační oblasti 
na soutoku řek Vltavy a Berounky je velmi 
složitá a široká a zahrnuje:

ekologické aspekty návrhu i výstavby
rekreačního areálu,
složité majetkové poměry pozemků pro 
výstavbu jezer (a tedy různorodé zájmy 
majitelů těchto pozemků), 
způsob a délka výstavby jezer a rekreač-
ního areálu,
finanční zajištění výstavby a provozu
rekreačního areálu (není dosud řešeno 
v žádném z dostupných materiálů).
Jak již bylo předesláno, rekreační území 

bylo posuzováno několika vodohospo-
dářskými studiemi, které byly zpraco-

vány bez podrobnějšího geologického 
a hydrogeologického průzkumu a nebyly 
zpracovány pro oblast jako celek včetně 
nového jezu a ustáleného tvaru jezer. 
V roce 2010 byla zpracována další vodo-
hospodářská studie na základě omeze-
ného geologického a hydrogeologického 
průzkumu s uvažováním nového jezu na 
Berounce a všech jezer na soutoku Vltavy 
a Berounky. 

Radotínská radnice vždy prosazovala 
a prosazuje ekologické posouzení oblasti 
jezer jako celku včetně vyhodnocení 
dopadu jejich výstavby na povrchové 
i podzemní vody a ovzduší v okolí. Tento 
zásadní postoj byl prosazován i na projed-
nání změny územního plánu oblasti jezer 
dle „Ověřovací studie radotínských jezer“ 
na Magistrátu hl. m. Prahy v srpnu 2011 
a výsledkem bylo odložení změny územ-
ního plánu do doby projednání strategic-
kého ekologického posouzení celé oblasti 
(tzv. SEA).

Délka výstavby se v materiálech, které 
jsou pouze orientační, pohybuje od cca 
30 let pro jezero na pravé (zbraslavské) 
straně Berounky až po 9 let pro polovinu 
jezera na levé (radotínské) straně Berounky. 
V žádném materiálu se neobjevuje délka 
návazné výstavby rekreačního území. Z do-
stupných materiálů nelze stanovit termín 
uvedení rekreačního areálu do provozu.

Městská část Praha 16 dlouhodobě pro-
sazuje výstavbu jezer jedním profesionálně 
zdatným a zkušeným dodavatelem, u kte-
rého budou záruky maximální rychlosti 
výstavby s ohledem na minimalizaci obtě-
žování okolí hlukem, prachem a exhalacemi, 
dodržování technologických postupů těžby 
(zejména odstraňování nežádoucích pří-

měsí štěrkopísku – kalů – a jejich likvidace 
a zpětné zavážení břehů jezer štěrkovitým 
materiálem s předepsanou propustností) 
a dodržování všech hygienických předpisů 
pro výstavbu (hluk, prach, hospodaření 
s ropnými látkami apod.).

Z výše uvedené velmi stručné rekapitu-
lace problematiky „Radotínských jezer“ je 
zřejmé, že proces přípravy a následné vý-
stavby má mnoho nedořešených problémů, 
z kterých jsou ty nejzásadnější:

dokončit proces ekologického posou   
zení výstavby jezer jako celku formou 
SEA (popřípadě EIA) a dle výsledků eko-
logického projednání případně upravit 
zamýšlený rozsah výstavby jezer,
stanovit časový harmonogram výstavby 
jezer a v případě neúnosného časového 
termínu upravit zamýšlený rozsah stavby,
stanovit orientační finanční harmono-
gram výstavby jezer z prostředků Magis-
trátu hl. m. Prahy, v případě neúnosného 
finančního zatížení upravit zamýšlený 
rozsah stavby.
Závěrem je nutné zdůraznit, že s ohledem 

na aktuální ekonomickou situaci, omezová-
ní veřejných výdajů v evropském i českém 
měřítku, útlum sektoru stavebnictví a zá-
sadních finančních závazků hlavního města 
do příštích let, především v oblasti dopravy, 
není zřejmé, zda je záměr „Radotínských 
jezer“ ve stávajícím rozsahu vůbec realizo-
vatelný a zda od něj pražská radnice zcela 
neustoupí. S jistotou lze říci, že další finanční 
zajištění tohoto záměru a jeho výhled není 
dnes v dostupných materiálech magistrátní-
ho Odboru městského investora obsažen.

Text byl redakčně upraven a zkrácen, 
v celém rozsahu je zveřejněn na webových 
stránkách Praha16.eu. 

jednotka KGJ Micro T30 a dva ply-
nové kotle o výkonu 146 kWt. Pro 
zajištění celodenních dodávek tepla 
v mimotopném 
ob dobí  a  t a ké 
k vyrovnání dis-
proporce mezi 
výrobou a spo-
třebou tepla byl 
spuštěn akumu-
lační zásobník 
o objemu 0,8 m3. 

Kogeneračn í 
jednotka je pro-
vozována celo-
ročně v režimu 
vysokého tarifu 
VT12 a v yro-
bená elektř ina 
je vyváděna do sítě nízkého napětí 
provozované regionálním distributo-
rem PRE (Pražská energetika, a.s.). 
Modernizace kotelny má přinést zá-
kladní škole nižší náklady na teplo 
v řádu desítek tisíc korun roč-
ně a zejména úsporu f inančních 
prostředků na rekonstrukci energe-
tického zdroje. Ušetřené peníze tak 
může škola využít jinak, především na 
zkvalitnění výuky.

Dodavate lem by la  společnos t 
TEDOM a.s. Realizace projektu pro-
bíhala od 8. července do 31. srpna 2011, 
nyní již kotelna ke spokojenosti školy 
slouží pátým měsícem a náklady na 
teplo se podle prvních údajů snížily 

o 10-15 %. Výkon nového zařízení 
navíc bude dostačovat i pro při-
stavovaný objekt školy (viz Noviny 
Prahy 16 č. 11/2011).   

Co je to kogenerace?
Jde o kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla. Oproti klasickým elek-
trárnám, ve kterých je teplo vzniklé při 
výrobě elektrické energie vypouštěno do 
okolí, využívá kogenerační jednotka tep-
lo k vytápění, a šetří tak palivo i finanční 
prostředky potřebné na jeho nákup. 
Elektrická energie zde vzniká stejným 
způsobem jako v jiných elektrárnách - 
roztočením elektrického generátoru, a to 
nejčastěji pomocí spalovacího motoru. 
Motory v kogeneračních jednotkách jsou 
standardně konstruovány na zemní plyn, 
mohou však spalovat i jiná kapalná či 
plynná paliva.


