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Úklid po zimě...

Dvoukorunový lístek opravňoval 
pěší ku přechodu přes most okres-
ní ze Zbraslavi na Závist,
ten kdo byl přistižen bez lístku 
musel zaplatit poplatek znovu.

Tyto základní kameny byly
zasazeny do posledního pilonu 
na levém břehu.

Stavba, která v roce 1896 překlenula Vltavu,
měla železnou konstrukci posazenou na
zděných pilonech.

most závodu míru dnes.

Elegantní oblouk byl 
svého času revolučním 
konstrukčním unikátem. 
Na Zbraslavi totiž stojí 
první obloukový most 
se samonosnou svařova-
nou výztuží na světě!
Záběr je z roku 1970.

hned po srpnovém zprovoznění Mostu Závodu míru se začal starý most postupně od levého břehu rozebírat.

V roce 1964 zavládlo dvojmostí, 
trvalo přibližně dva měsíce,

než se nový železobetonový most 
zcela otevřel pro dopravu. Jako 

první se přes něj projeli
účastníci Závodu míru.

Záběr na původní Zbraslavský most z roku 1950.

 …se dlouho muselo buďto do vody, nebo po 
vodě. Tento snímek byl pořízen roku 1894, dva 
roky před stavbou prvního mostu.

Brod a přívoz byly v té době pár desítek metrů 
po proudu za dnešním mostem.

Při pravém břehu jsou dobře patrné vltavské tůně.

K cestě přes Vltavu ze Závisti na Zbraslav a zpět…

stroje pořízené před zimou (viz Noviny 
Prahy 16 č. 12/2009). 

Zbraslavská radnice rovněž roz-
šířila rozsah úklidu, a to o ulice 
Zdeňky Nyplové, Gutfreundova 
a U Stárovny. „Po vyhodnocení loň-
ské sezony jsme navíc letos přesunu-
li pravidelný termín na středu a při-
stoupili k reorganizaci okruhů – byl 
vytvořen nový, VIII., který zahrnuje 
části loňské III. a VII. etapy,“ uvádí 
novinky vedoucí Odboru místního 
hospodářství zbraslavské radnice 
Štěpán Vacek, DiS. Novinkou je také 
průběžně aktualizovaná mapa s ba-
revnou legendou na webových strán-
kách (www.mc-zbraslav.cz) tak, aby 
každý občan měl přehled, v jakém 
přesně termínu bude uklízena právě 
„jeho“ ulice. Generální úklid zde byl 
zahájen již 7. dubna dolní Zbraslaví 
(oblast Zbraslavského náměstí od 
ulice Pod Špitálem po V Bílce) a po-
kračoval 14. dubna na Baních. Nová 
VIII. etapa proběhne 26. května. 

Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy provedla letos úklid 
páteřních komunikací s dopravním 
omezením ve stejném rozsahu jako 
v loňském roce, v Radotíně 9. dub-
na v ulicích Vrážská a Pod Klapicí, 
ve Zbraslavi 12. dubna U Národní 
galerie, Zbraslavské náměstí, Elišky 
Přemyslovny a Žabovřeská.

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními 
Radotín (vždy čtvrtek 7.30 – 14.00)
15. dubna – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů (mimo parkoviště před 
OD Albert, viz 20. května), Na Výšince (po vlečku), Hadravská
22. dubna – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové),
U Starého stadionu
29. dubna – Pod Klapicí (slepá část), Slinková, Strážovská (po Ametystovou), 
Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, 
Býšovská, Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
6. května – Věštínská, Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, tzv. 
malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
13. května – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Horymírovo 
náměstí, Loučanská, Václava Balého
20. května – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické,
prostor před Správou obecních nemovitostí, náměstí Osvoboditelů – parkoviště 
před OD Albert
27. května – Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále 
zpět k Týřovické, Týřovická, parkoviště za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu

Zbraslav (vždy středa 6.00 – 18.00)
21. dubna (III.) – Zvonařská, Nad Parkem, Lomařská, Nezvalova,
Nad Starou pískovnou, K Nové škole, Ke Kamínce, Na Královně, Zdeňky Nyplové
28. dubna (IV.) – K Výtopně, Sulova, Svépomoci, Tunelářů 
(Svépomoci – Paškova), Pirnerova, Pelzova, Jaromíra Vejvody
U Včely, Nad Kamínkou, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly
5. května (V.) – U Klubovny, Ottova, Šůrova, K Belvederu, Boženy 
Hofmeisterové, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, V Hlubové, 
Na Plácku, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, Spojařů, 
Pod Chaloupkami, U Loděnice
12. května (VI.) – Za Opusem, Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách, Žabovřeská, 
Karla Michala, Fuchsova, Vilímkova, Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Tadrova, 
U Pumpy
19. května (VII.) – Pod Třešňovkou, Meliorační, K Mlíčníku, Nechybova, 
Hostošova, Nebeského, Jansenova, Výzkumníků, Strnadská
26. května (VIII.) – U Stárovny, Košíkářská, Pod Špejcharem, Matjuchinova, 
Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem, Romana Blahníka, K Havlínu, 
U Karlova stánku

Lesopark Belveder
Záměrem připravované investiční 

akce je vybudování vyhovujících ko-
munikací, vytvoření klidových míst 
s novým mobiliářem, podchycení 
stávajících pramenů a jejich svedení 
do dešťové kanalizace a vybudování 
nových vodních ploch s estetickou 
funkcí s ohledem na výskyt obojži-
velníků. V současné době je vypra-
cována projektová dokumentace pro 
územní a stavební řízení a je zažádá-

no o vydání příslušných povolení.
Záměr je řešen i z hlediska úprav 

stávající zeleně. Byla vypracována 
inventarizace dřevin stanovující do-
poručené zásahy v porostu. Na jejím 
základě došlo na konci roku 2009 
a na začátku letošního roku ke ká-
cení dřevin, které byly v havarijním 

stavu a bezprostředně ohrožovaly ná-
vštěvníky parku i majitele přilehlých 
zahrad a domů. Dále dojde k pod-
statnému omezení nevyhovujících 
a nepůvodních dřevin. Počítáno je 
s dosadbou původních druhů tak, aby 
lesopark plnil rekreační funkci v sou-
ladu s ochranou životního prostředí. 

Celkové náklady rekonstrukce jsou 
stanoveny na přibližně jedenáct mili-
onů korun. V letošním roce obdržela 
Městská část Praha - Zbraslav dotaci 
od Hlavního města Prahy ve výši 
4,3 milionu korun, z vlastního roz-
počtu pak bude hrazen podíl 1,8 mil. 

korun. Letos bude tedy proinvestová-
no 6,1 milionu. Předpokládané zaháje-
ní první fáze je stanoveno na druhou 
polovinu roku po vydání potřebných 
povolení. Pevně věříme, že návštěvníci 
lesoparku budou mít pochopení pro 
dočasná omezení pohybu v době sta-
vebních prací.


