
Petice za zřízení chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod v oblasti 
soutoku Berounky a Vltavy

Vládě České republiky
Území říční nivy Berounky od soutoku s Vltavou po město Černošice, s plochou 
1050 ha má, nezpochybnitelný strategický význam. Přesto, podle dosavadních 
záměrů, je určeno k postupné exploataci těžbou štěrkopísku a v jejím důsledku 
k nevratným a nežádoucím změnám.
Území je říční nivou Berounky. Tvoří jej vysoce bonitní půdy zemědělsky 
využívané. Pod půdním pokryvem jsou štěrkopísky říční terasy, představující 
nejen potenciálně využitelnou surovinu, ale především významný rezervoár 
podzemní vody. Zajišťují filtraci podzemních vod, která dosahuje prakticky 
vodárenské kvality.
Na pravém břehu Berounky před soutokem s Vltavou je situován Dobývací 
prostor Zbraslav IV. Těžba zde může být zahájena ve velmi blízké budoucnosti. 
Ostatní území na levém i pravém břehu podléhají ustanovení § 7 horního zákona 
č. 44/1988 Sb. Ložiska štěrkopísku jsou tedy součástí pozemku. Je v kompetenci 
jeho majitele, který, po splnění požadavků místně příslušného odboru výstavby, 
může ložisko vytěžit. Začátek těžby i na těchto pozemcích je reálný, některé 
pozemky jsou již majetkem těžaře, působícím na pravém břehu. Uvádí to 
i Koncepce pražských břehů, vydaná Institutem plánování a rozvoje HMP 
v r. 2014.
Je prokazatelné, že při procesech, hodnotících dopady a důsledky, vč. procesu 
EIA, nebyly respektovány a vyřešeny střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, 
ověřením množství a kvality podzemní vody a vysoce bonitním ZPF, jak 
požadují ustanovení platné legislativy.
Uvedené záměry nevratných změn v území jsou v rozporu např. s usneseními 
vlády ČR z r. 2015, akčními plány MŽP a MHMP a se Strategickým rámcem 
ČR 2030, jako součástí strategie vlády ČR, reagující na změny klimatu. Tyto 
materiály zdůrazňují povinnost chránit zdroje podzemních a povrchových vod 
a ZPF.
S ohledem na uváděná fakta považujeme za nutné, apelovat na upřednostnění 
ochrany významných trvalých produkčních i mimoprodukčních funkcí území 
říční nivy Berounky a částečně i Vltavy, před pouze jednorázovým a nevratným, 
ekosystémy a tedy i společnost poškozujícím vytěžením ložiska štěrkopísku. 
Platná legislativa vč. § 14a horního zákona to, v převažujícím veřejném zájmu, 
umožňuje. Záměr těžby je i v rozporu s usnesením RZHMP z r. 2015 o zřízení 
Příměstského parku Soutok. Zcela nepochybně je i v rozporu s přijatým 
principem trvale udržitelného rozvoje, tedy veřejným zájmem.



Navrhujeme zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle § 28 odst. 2 
písm. e) zákona o vodách, č. 254/2001 Sb. v platném znění, který v dané oblasti 
zakazuje těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, 
které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod.

Petiční výbor:  Václav Vojíř, trvale bytem Výpadová 1329/8, 153 00 Praha 5 – Radotín 
Ing. Jiří Fencl CSc. Matjuchinova 1218, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 
Ing. Jan Jelínek CSc. Strakonická 1601, 252 28 Černošice 
Ing. Martin Pavlík Kmochova 2148/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Oprávněná osoba jednat jménem petičního výboru: Václav Vojíř

jméno a příjmení adresa trvalého bydliště email podpis

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se z.s. Život na soutoku zavazuje, 
že Vaši adresu neposkytne žádným jiným organizacím nebo firmám.
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