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10 LET PO POVODNI

Šestnáctkové školy rostou

11. srpna 2012 se v hlavním městě konalo cvičení „Staré Město 2012“. Jeho cílem bylo prověřit součinnost všech složek při výstavbě protipovodňových hrazení a dalších 
prvků protipovodňové ochrany v oblasti Starého a části Nového Města. 

Proběhlo v úseku od Nemocnice na Františku přes Dušní ulici, stanici metra A Staroměstskou, průchod kolem Karlových lázní a Smetanovo nábřeží až na Žofín. Postaveno 
bylo 810 metrů hrazení, které bylo přivezeno v osmi kontejnerech na nákladních automobilech (přivezený materiál vážil 41 tun). Na cvičení se podílely složky Integrovaného 
záchranného bezpečnostního systému, počet účastníků byl celkem 317. Náklady byly vyčísleny na přibližně 500 tisíc korun.    

V dalších letech budou prověřeny především nové úseky protipovodňové ochrany v Troji, na Zbraslavi, v Radotíně a Chuchli.

Všechny budovy 2. stupně 
radotínské základní školy byly 
zatopeny, rovněž suterén vedlejší 
školní jídelny. Náklady

na odstranění následků 
povodně se zde vyšplhaly na 
22,6 milionu korun. Dnes je celý 
areál chráněn protipovodňovou 
stěnou a budovy i okolní 

prostory jsou zvelebovány 
(např. zateplení budov, 
fotovoltaické panely,
nové dopravní hřiště, 
krátká atletická
dráha atd.)

Ulice K Lázním odděluje školu od sportovišť. Po povodních zde vyrostla 
protipovodňová stěna, hřiště na pétanque (místo přesunutých technických 
služeb) a chodník, vozovka má nový povrch

Občanská sdružení (RSK, SC), která mají 
od radnice v pronájmu sportoviště, je 
nejen obnovila, ale získala finance na 

rozšiřování služeb: Vznikl beach 
volejbalový areál s dětským hřištěm 
a občerstvením, tréninkové fotbalové 

hřiště má místo škváry umělý povrch 
a atletické dráhy dostávají moderní 

podobu (celý ovál by měl být dokončen
ještě letos)

Zcela zatopen byl tehdy 6 let starý propustek pod železniční tratí, kudy proudí 
Radotínský potok

navštěvovat imobilní žák či student. Pro 
ty je totiž v nové přístavbě zbudována 
výtahová plošina, kterou obsluhuje 
správce školy. 

V první školní den přestřihl pásku 
pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc., k terému úspěšně
sekundovali  starosta Mgr. Karel Hanzlík, 
senátor PhDr.  Tomáš Gr u l ich a 
náměstek ministra financí Mgr. Zdeněk 
Zajíček. „Investiční akcí se vyřešilo 
několik palčivých problémů naší školy, 
především ekologická likvidace starých 
objektů olejového hospodářství, chybějící 
šatny prvních tříd a školní družiny a 
bezpečný a bezbariérový přístup do 
učeben nad školní jídelnou,“ zdůraznil 
radotínský starosta. „Můj velký dík 
patří náměstkovi ministra financí, bez 
zásadní finanční podpory ministerstva 
by přístavba byla pro Městskou část 
Praha 16 mnohem složitější.“

Od pondělního rána slouží nová 
budova plně dětem a učitelům. 
Díky nové učebně a přestěhování 
klubu mohla letos radotínská škola 
nabídnout místo 114 prvňákům, 
které rozdělila do 5 tříd.

Celková cena stavby činí 11,3 mil. Kč, 
z toho 8,4 milionu pokryla ministerská 
dotace. Zbývající téměř 3 miliony byly 
hrazeny z rozpočtu Městské části 
Praha 16.
I v Chuchli se přistavovalo

31. srpna , po deset i  měsíc ích 
výstavby a skoro dva roky od začátku 

příprav, se rovněž za účasti primátora 
hl. m. Prahy slavnostně otevřelo 
nové křídlo Základní školy Charlotty 
Masarykové ve Velké Chuchl i .  
Veřejnost měla tento den možnost 
si poprvé zevnitř prohlédnout celý 
pavilon s šesti novými třídami a jejich 

zázemím, který byl vystavěn v místě 
bývalé dvoutřídní „školičky“. Podle 
slov chuchelského zástupce starosty 
Ing. arch. Davida Vokurky se architekt 
Sticzay-Gromski dobře vypořádal se 
stísněnými podmínkami areálu školy: 
„Dá se říci, že nová přístavba, přes 
moderní vzhled, hmotově i designově 
do prostředí zapadá. Pavilon se 
beze sporu stane charakteristickým 
znakem náměstí Omladiny, kde je 
točna autobusu 244. Dispoziční řešení 
nabízí mnohá překvapení, netradiční 
a až mezní řešení, která jsou ovlivněna 

snahou po co nejjednodušším a 
nejracionálnějším využití vnitřního 
prostoru. Naopak barevné řešení je 
velmi pestré. Věříme, že přístavba bude 
dobře sloužit svému účelu a malým ško-
lákům se bude ve škole líbit.“

Na prozaickou otázku, kolik to vše 
stálo, odpověděl přímo chuchelský 
starosta Mgr. Martin Melichar: „Zatím 
nejsou všechny jednotlivé položky 

detailně sečteny, 
ale náš cíl – příliš 
n e p ř e s á h n o u t 
r o z p o č e t  –  s e 
přibližně zdařil. 
Z celkové částky 
2 5  m i l i o n ů 
dostala Chuchle 
o d  M a g i s t r á t u 
h l .  m .  P r a h y 
nejprve 3 miliony, 
loni 10 a letos 
8  m i l i o n ů . 
Zbývající 4 miliony 
j s me  p ok r y l i  z
 hospodá řského 

výsledku roku 2011.“
Zbraslavská škola se rekonstruovala

Ve zbraslavské Zák ladní škole 
Vladislava Vančury v budově v ulici 
Nad Parkem 1180 probíhaly přes 
léto dvě velké akce. Jednak výměna 
rozvodů vody, kanalizace, slabo a 
silnoproudu v prostorách pavilonu 
A (kde jsou třídy). Ta zároveň 
znamenala nové toalety, umyvadla, 
rozvody teplé a studené vody do všech 
tříd, nové osvětlení a vedení internetu 
a také protipožární a bezpečnostní 
zařízení. Rekonstrukce přišla celkem 

na 3,6 mil. Kč, z toho 3 miliony 
získala městská část od Magistrátu 
hl. m. Prahy, zbytek f inancovala 
z vlastního rozpočtu.

D r u h o u ,  a  v ý z n a m n o u 
akcí, je změna zdroje tepla v té samé 
budově. Jedná se o zrušení stávající 
výměníkové stanice ze 70. let a její 
nahrazení novým systémem vytápění. 
Zdrojem tepla nyní bude tepelné 
čerpadlo (zemní vrt), při extrémních 
mrazech doplněné plynovým kotlem, 
pro k ter ý byla zbudována nová 
plynová přípojka.

Tepelné čerpadlo bude spláceno 
firmě, která jej instalovala, formou 
plateb za teplo. Uhrazení těchto 
nákladů je tak rozloženo do období 
následujících 20 let.
Lipenecké plány

V Lipencích se nyní začíná stavět 
nový pavilon v areálu mateřské ško-
ly, který ji tak zvětší o jednu třídu a 
potřebné zázemí. Pokud se i v příštím 
roce podaří získat magistrátní dotaci 
(letos činí 5 milionů), děti by sem měly 
nastoupit příští září. 

Do budoucna se počítá i s rozšiřováním 
základní školy, která by potřebovala 
především učebny pro z lepšen í 
podmínek výuky jazyků a odborných 
předmětů. Proto byla zpracována studie 
nástavby a v loňském roce městská část 
odkoupila nemovitost sousedící se 
školním pozemkem, aby tak zajistila 
poslední možnost rozšíření areálu o cca 
600 m2. Rozhodnutí, zda se zde stojící 
starý domek bude rekonstruovat nebo 
bourat, teprve padne.

Veřejná soutěž...

posudku od neakreditovaného subjektu 
(viz NP16 č. 4/2012). 

Bohužel marná byla snaha radotínského 
starosty při jednáních, která probíhala od 
března především s náměstkem primátora 
Ing. Richterem (TOP09) a ředitelem městské-
ho investora. „Patovou situaci jsme se snažili 
pomoci řešit především nabídkou zadavateli 
na vhodné veřejné plochy na zařízení staveniš-
tě a mezideponii na třídění vyrubané horniny 
v blízkosti plánované stavby, což by mělo vliv 
na snížení konečné ceny díla až o 15 procent,“ 
přibližuje návrhy starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
„Tlak byl především na rychlé rozhodnutí, aby 
se neztrácel drahocenný čas, to znamená i na 
případně okamžité zrušení a rychlé vypsání 
nového zadávacího řízení. Bohužel neroz-
hodnost náměstka Richtera způsobila další 
oddálení očekávané kanalizace, plynofikace 
a nových povrchů komunikací.“

A jaký je další možný vývoj? K tomu 
opět radotínský starosta: „Máme příslib 
od primátora hl. m. Prahy, že nová soutěž 
bude vypsána do konce letošního října. 
Tento termín dostal za úkol i ředitel Odboru 
městského investora Ing. Beránek, který 
garantoval zkrácení času přípravy nových 
zadávacích podmínek ještě o měsíc dříve 
včetně příslibu finančního krytí akce. Vše 
ale za podmínky, že se původně vybraná 
zhotovitelská firma neodvolá proti časově 
nestandardnímu rozhodnutí o zrušení za-
kázky na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže.“ Ale i v tomto případě se zástupci 
radotínské samosprávy budou snažit vlastní 
akt vyřízení odvolání maximálně urychlit. 
Už i z důvodu zrušení výpustního místa 
pro splašky z fekálních vozů u Strakonické 
ulice, což má dopad na zvýšení cen odvozu 
pro občany žijících ještě dnes v nemovitos-
tech nenapojených na kanalizaci, z důvodu 
delších dojezdových vzdáleností do alterna-
tivního sběrného místa.   


