
1. Skládky, Skleníky
Jedno z velkých témat zejména v oblasti Lahovic a Radotína je zanedbanost některých pozemků, místním vadí skládky a haldy suti. Území bývalých skleníků v Radotíně je rovněž 
zanedbané a vyžaduje revitalizaci. Pozitivní změně však překáží majetkoprávní obstrukce.

Strakonická estakáda je dominantou údolí s nezanedbatelným vlivem na estetiku svého okolí. Stavba výrobních a prodejních hal v minulosti měnila tvář soutoku směrem, který se 
lidem nelíbí.
Nevzhledně působí i nový obchodní dům Hornbach.
Nacházejí se zde průmyslové haly, dvory a areály, které překáží odtoku vody při povodni a rovněž působí odstrašujícím dojmem. 

Stavba Radotínského jezu je obecně vnímána jako první krok ministerstva dopravy ke splavnění Berounky, které je v plánu už několik desítek let. Záměr MČ Radotín postavit 
rekreační laguny je podmíněný stavbou tohoto jezu, což by zasáhlo do říčních poměrů. 
Ačkoliv existují lidé, kteří by umožnění rekreační plavby vítali.
Výrazná většina dotčených je však proti umělým úpravám říčního koryta.
Strach je zejména ze zhoršení povodňových poměrů.
Splavnění se možná v dohlednu nekoná, ale nařízení respektovat generel a nebránit splavnění v budoucnu komplikuje stavbu např. přemostění.

Cyklistika je v údolí soutoku řek velmi populární, území je však paradoxně špatně propojené cyklostezkami.
Výstavba cyklostezek napříč údolím, společně se záchytnými parkovišti pro návštěvníky je rozhodně příležitostí.         
Páteřní cyklostezka by také odlehčila současně nadužívané komunikace.
I když někteří se k rozvoji cyklistiky v říční nivě staví nepřátelsky.

Stavební úprava levého břehu Berounky mezi Černošicemi a Radotínem poskytuje rekreační vyžití cyklistům i chodcům.
Její výstavba souvisela s razantní úpravou stromořadí podél břehu a sama stezka zřejmě není vhodně navržena a umístěna. 
Cyklostezka na břehu Berounky neprospívá ani z hlediska povodní.

Velkotržnice zaměstnává stovky pracovníků z okolních MČ a zásobuje značnou část Prahy. V rámci udolí plní důležitou funkci.
Ohledně tržnice všâk panuje představa, že je zanedbaná a plná cizinců. 
Její současný stav tomu do značné míry odpovídá, tržnice potřebuje obnovu.
Ačkoliv jsou její majitelé motivováni k činu, brání jim v tom nejistý ÚP, kdy z části hrozí návrat ke koncepci bez velkotržnice, z čehož by vyplývaly jisté problémy.
Hrozily by soudní pře s vlastníky a v případě zrušení provozu by v současných objektech vznikla noclehárna.
Proti setrvání velkotržnice se staví významná část obyvatel, včetně zastupitelstva MČ Zbraslav a Černošice. Mezi slabiny tržnice patří intenzivní doprava a překážení v rozlivu při 
povodni.

Špička soutoku Berounky a Vltavy je magickým místem, lidé k němu mají velmi osobní vztah.
Samotný soutok je však z části v zanedbaném stavu, velkou příležitostí je toto místo zkrášlit a zpřístupnit pro rekreaci.

Lipenecký potok a tůň Krňák by po revitalizaci sloužily jako přírodní prvky, jejich obnova je velmi žádoucí.

Radotínský biotop je příkladem úspěšného projektu vytvoření přírodně-blízkého koupaliště. Takových by mohlo být v údolí víc.

Lávka mezi Černošicemi a Lipenci je v havarijním stavu a je potřeba ji opravit kvůli evakuaci v případě povodní.
Úřední předpisy však nařizují nákladnější lávku respektující generel splavnění Berounky.

Status záplavového území klade majitelům pozemků v Lahovicích a Lahovičkách nemalé překázky v nakládání se svým majetkem.
Dle místních je přísná regulace příčinou zanedbávání pozemků; lidé o ně ztratí zájem protože na nich nemohou nic dělat.
Kromě neustálého rizika povodně čelí dalším nepříjemným vlivům.
Nedávné otevření debaty o těžbě štěrkopísku obyvatelům Lahovic ke klidu nepřidalo.

2. Lahovice

Záměr výstavby tzv. Radotínských lagun byl zamýšlen v souvislosti s plánovadou těžbou stěrkopísku, tedy jak využít vzniklé prohlubně ku prospěchu MČ.
Významné části místních se záměr vybudovat laguny vůbec nezamlouvá, občanské spolky aktivně vystupují proti jeho realizaci. 
Na vzniku jezera může mít zájem i firma Rekreační oblast Radotín, sídlící v daňovém ráji.
Je však zřejmé, že téma rezonuje napříč celým územím říční nivy

3. Radotínské laguny

4. Dopravní uzel, most a Hornbach

5. Jez u Radotína

Těžba štěrkopísku je rozhodně téma, které vyvolává silné a často protichůdné emoce. Zatímco většina se stavjednoznačně proti, někteří vidí ve vzniku lagun v údolí spíš příležitost 
k rekreaci než hrozbu. 
Jiní jsou s těžbou smířeni a věří, že je účelná a prospěšná pro ekonomiku státu. Navíc firma která se chystá štěrkopísky těžit již investovala značné prostředky a nebylo by fér ji v 
tom bránit. 
Dle některých by se s těžbou dalo smířit pokud by území bylo pak upravenější a materiál použit ke stavbě protipovodňové ochrany.
Na straně odpůrců těžby se argumentuje zejména zachováním krajinného rázu, přírodních hodnot a zásoby podzemních vod.
Strach o zásoby pitné vody je obzvlášť silný. Snad ještě větším tématem je dlouhodobá těžba a s ní spojený provoz.

6. Těžba štěrkopísku

Obyvatelé Zbraslavi žijící poblíž kamenolomu si stěžují na otřesy a rozrůstání jeho hranic. 
7. Kamenolom

8. Lávka

Obnova původního koryta Berounky u Černošic je součástí místních protipovodňových opatření.
Dle některých je však lokalita zatížena nadměrným chovém koní, znečišťujících vodu a tvořících překážky pro zveř i povodeň.

9. Původní koryto Berounky

V nedávné době došlo ke stavbě jezírek na území golfu v MČ Lipence. Pro některé představují vhodné místo pro rozvoj přírodní rozmanitosti. Většina lidí však bere Lipenecké 
golfové hřiště jako kompromis: sice je území méně prostupné kvůli ohrazení, ale alespoň je upravené. Kontroverzní je stavba tzv. “3. jamky” která ve všech ohledech připomínala 
těžbu štěrkopísku.

10. Golf

11. Cyklostezka

12. Radotínské nábřeží

13. Velkotržnice

14. Špice soutoku

15. Lipenecký potok a tůň Krňák

16. Koupací biotop


