
Cementárna Radotín  

Výroba cementu v Radotíně má již 140 letou tradici.  
 
Dne 14. října 1871 vydalo Okresní hejtmanství na Smíchově 
stavební povolení pro stavbu Pražské akciové továrny na 
hydraulický cement v Praze v Radotíně. První budovy nové továrny 
na výrobu portlandského cementu byly postaveny na místě 
vrchnostenských vápenných milířů, což je dnes střed Radotína.  
 
V roce 1897 po rekonstrukci továrního zařízení, kdy byly 
přistavěny dvě moderní šachtové pece, se zde vyrábělo 7 tisíc tun 
ročně.  
 
V roce 1920 vzniká akciová společnost Spojené pražské továrny na 
staviva se sídlem v Praze. Radotínská cementárna byla jedním z 
pobočných závodů.  
 
V roce 1930 mění firma název na Prastav, spojené pražské továrny 
na staviva a. s. Dochází k prudkému rozvoji firmy. Po II. světové 
válce byl Prastav dán pod národní správu.  
 
V roce 1946, na základě §12 dekretu presidenta republiky o 
znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, se akciová 
společnost Králodvorská cementárna stala součástí národního 
podniku s názvem České cementárny a vápenice se sídlem v Praze.  
 
V roce 1950 došlo k vytvoření samostatného národního podniku 
Pragocement se sídlem v Radotíně a k němu byly přičleněny 
pobočné závody – vápenka Řeporyje, vápenka Skoupý u Sedlčan, 
Rakovice u Písku a vápenky Srbsko, Chýnov, Zdice a Loděnice. 
Široký výrobní program zahrnoval cement, vápno, vápenný hydrát, 
speciální vápenný hydrát Chemikan, suché omítkové směsi, umělý 
kámen, těžbu mramorových bloků, mozaikových chodníkových 
kostek, škvárobetonových tvárnic a upraveného vápence pro různé 
průmyslové účely.  
 
V roce 1959 se začal stavět nový závod v Radotíně. Stále se 
zvyšující potřeba cementu vedla k rozhodnutí o jeho výstavbě.  
 
V červenci 1961 byl uveden do zkušebního provozu. Ve stejném 
roce byl změněn název podniku na Radotínské cementárny a 
vápenice n. p. se sídlem v Radotíně. Ve staré radotínské 
cementárně byl provoz ukončen v roce 1963.  
 
V roce 1980 vzniká v rámci nového členění koncernový podnik 
Cementárny a vápenky Praha, jehož součástí byly cementárna 



Radotín, cementárna a vápenka Čížkovice a vápenka Loděnice.  
 
V roce 1990 končí centrální řízení oboru, vzniká samostatný státní 
podnik Pragocement, jehož součástí je závod Radotín a vápenka 
Loděnice. Ve stejném roce byla zahájena spolupráce s akciovou 
společností Heidelberger Zement. O rok později vzniká akciová 
společnost Pragocement.  
 
Dnem 1. 7. 1995 vznikla fúzí akciových společností Pragocement 
a.s., Cement Bohemia Praha a Králodvorská cementárna a.s. nová 
akciová společnost Cement Bohemia Praha a.s. a cementárna v 
Radotíně se stala jedním z jejích závodů.  
 
Dnem 1. 5. 1998 vznikla akciová společnost Českomoravský 
cement, a to sloučením dvou předních výrobců stavebních hmot v 
České republice – akciových společností: Cement Bohemia Praha a 
Cementárny a vápenky Mokrá.  

 


