
Dehtínská – 
radotínská komunikace 
se jmenuje po Dehtíně, 
malé vsi v západních 
Čechách ležící na cestě 
z Prahy na Železnou 
Rudu. Dehtín má pouze 
32 adres (čp.), přísluší 
k okresnímu městu 
Klatovy a je zde zřízen 
osadní výbor. Ulice 
vznikla v roce 1977.

Romana Blahníka – Roman Blahník 
(1897-1966), český hudební skladatel, zejména hudby 
k fi lmům. Na konci života bydlel na Zbraslavi. Ulice 
se do roku 1976 jmenovala po Petru Bezručovi, vlast-
ním jménem Vladimíru Vaškovi (1867-1958), českém 
básníkovi, jehož hlavním tématem byl politický a soci-
ální útlak českého etnika v tzv. rakouském Slezsku. Po 
připojení Zbraslavi k Praze v roce 1974 musel být tento 
původní název jako duplicitní změněn. Mezi roky 1976 
a 1993 nesla název Sobotkova - Ctirad Sobotka (1904-
1953), jeden z bývalých předsedů ONV Praha –Jih, kam 
patřila i Zbraslav.

Jiříčkova – jde 
o původní název ulice, 
která byla pojmeno-
vána po Antonínu 
Jiříčkovi (1876-1954), 
lipeneckém starostovi 
v meziválečném obdo-
bí (asi mezi roky 1922 
a 1939). Zajímavostí 
je, že i jeho poto-
mek, vnuk Antonín 
Jiříček, je dlouhodobě 
spjat s obcí a dnes 
pomáhá s prací na 
Úřadu městské části 
Praha – Lipence.  

Na Benátkách – ulice je pojmenována podle událostí, připomí-
nající povodně v této části Radotína. Název existoval již před připojením 
Radotína k Praze v roce 1974.

K Vejvoďáku – Vejvoďák je jméno zbraslavského kopce a jeho 
okolí, k němuž ulice směřuje. Dlouhá do 1976; název podle charakteru uli-
ce, který musel být jako duplicitní po připojení k Praze změněn. Mrázkova 
1976-1993. Josef Mrázek (1897-1972), jeden ze zakládající členů KSČ na 
Zbraslavi.

   Zpočátku se zdálo, že tato změna 
bude velice kritizována a občany ne-
přijata. Během celého roku jsme však 
neobdrželi žádnou stížnost v souvis-
losti s větší vzdáleností LSPP. Věříme, 
že občané, kteří museli tuto službu vy-
užít, byli dobře ošetřeni a uvědomili si 
rozdíl od dříve poskytované služby na 
Zbraslavi. Zde sloužil pouze jeden 
lékař, který složitější případy musel 
posílat do nemocnice a tím se ztrácel 
drahocenný čas. Ve Fakultní nemoc-
nici Motol je v ordinaci pro dospělé 
a v ordinaci pro děti a dorost  pod 
jednou střechou veškerý dosažitelný 
servis i pro případ větších zdravotních 
komplikací.
   Opět si dovolujeme připomenout, že 
ordinace pro děti i dorost a ordinace 
pro dospělé jsou v pohotovostním pro-
vozu ve všední den od 19 do 7 hodin, 
v sobotu, v neděli a o svátcích nepře-
tržitě. LSPP pro děti tel.: 224 438 592, 
LSPP pro dospělé tel.: 224 438 590 
nebo 224 438 591.
   Věříme, že tato služba bude nadále 
ku prospěchu věci tak, jak bylo od po-
čátku naším úmyslem.

   Každé pondělí a středu odpoledne je 
v centru metropole v prvním patře bu-
dovy Magistrátu hl. m. Prahy v ulici 
Řásnovka 8 otevřeno Informační stře-
disko pražských dopravních staveb. 
Nabízí ucelené informace o hlavních 
dopravních stavbách prostřednictvím 
videoprojekcí, vizualizací, informač-
ních materiálů a přístupu na vybrané 
internetové stránky. Na místě je pří-
tomen odborný asistent, který vám 
ochotně poradí „jak na to“. 

   Každý návštěvník může sledovat 
projekce klíčových akcí, jakými je 
výstavba páteřních pozemních komu-

nikací – Pražského 
a Městského okruhu 
a radiál, železničního 
„Nového spojen í“ 
(zvýšen í kapacity 
tratí z centra na 
sever a východ pod 
vrchem Vítkovem), 
podzemních staveb 

(met ro,  kolek-
tory), rozšíření 
le t iš tě  Ruzyně 
a dalších (viz Co 
můžete zhlédnout 
v kinosálku).
   Informace lze 
získávat i z vněj-
š í c h  z d r o j ů 
d í k y  p ř í s t u p u 

na internetové stránky společností 
zabývajících se dopravními stavbami 
(projekce, investoři, zhotovitelé). Po-

Co můžete zhlédnout v kinosálku
Pražský okruh (vizualizace)

Městský okruh – části Myslbekova-Pelc-Tyrolka,
Zlíchov-Radlická, tunel Blanka

Metro IV.B, IV.C2, vysouvání tubusů metra přes Vltavu
Unavený most (oprava Nuselského mostu)

Ocelová pavučina
Tramvajová trať Hlubočepy-Barrandov

Nové spojení
Letiště Praha-Ruzyně, terminál Sever 2

Podzemní Čechy

Základní informace
Místo: Praha 1, Řásnovka 8

Čas: otevřeno pondělí a středa 
13.00 – 18.00 hod.

Kontakt: Ing. Jan Marek, 
tel.: 236 004 332

kud občan nenajde odpověď na svoji 
konkrétní otázku, například ohledně 
Pražského okruhu, může prostřednic-
tvím přístupu na internetové stránky 
Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslat 
konkrétní dotaz této organizaci.
   V Informačním středisku pražských 
dopravních staveb uvítají i skupinové 
návštěvy mimo otvírací dobu (nabídka 
zvláště vhodná pro školy), termín je 
třeba dohodnout s Ing. Markem z od-
dělení rozvoje a organizace dopravy 
Magistrátu hl. m. Prahy (viz Základní 
informace). 


