
Vážení čtenáři, 
dnes otvíráte již šesté  číslo našich 
Novin Prahy 16. Věřím, že si každý 
z Vás nalezl v novinách něco, co ho 
potěšilo nebo mu pomohlo získat 
informace potřebné pro vyřizování 
žádostí na našem úřadě, stát se úspěš-
ným luštitelem křížovky, získat dobrý 
tip na nedělní výlet či se dozvědět 
něco z minulosti některé městské 
části.  
  Zastupitelé městských částí Prahy 16 
v této době schvalují nebo již schváli-
li rozpočty a nyní dolaďují plány in-

vestičních akcí, kterými chtějí zlepšit 
prostředí městských částí a podmínky 
pro spokojené žití svých spoluobčanů. 
Městské části však nežijí jen investič-
ními akcemi, ale i kulturou, a tak bych 
Vás ráda i v letošním roce pozvala na 
některý z plesů – plesová sezóna prá-
vě probíhá -  nebo výstavy fotografi í,  
které kulturní středisko U Koruny 
anoncuje v tomto tisku, na návštěvu 
kina, místních knihoven, na některou 
z  akcí pořádanou radotínským gym-
náziem Oty Pavla, uměleckou  školou 
či sportovní organizací.
  Zasedání zastupitelstva MČ je vždy 
veřejné a rádi bychom uvítali počet-
nější návštěvu spoluobčanů, vyslechli 
jejich podněty a seznámili se s jejich 
názory. 
  Letošní zima má své vrtochy a 
všechny nás trochu zlobí - silné 
mrazy střídá chumelenice, následně  
prudké oteplení, marast na komuni-
kacích a chodnících. Zima na horách 
má zcela jiné kouzlo.  Přeji proto 
všem dětem, které se  nyní nemohou 
dočkat jarních prázdnin,  k nimž sníh 
neodmyslitelně  patří, hodně zábavy. 
Nám ostatním, kdo se těšíme na jaro,  
pak přeji, aby letos přišlo brzy.

Mgr. Karel Hanzlík

Celoměstský rekreační areál Velká Chuchle - Radotín
  Pod tímto označením je v platném 
územním plánu vyznačeno rozvojo-
vé území mezi levým břehem řeky 
Berounky a Vltavy (na jihu) a tratí 
ČD (na severu) sahající od Velké 
Chuchle (na východě) až po Radotín 
(na západ). Práce na urbanistické stu-
dii tohoto území, kterou zadala sekce 
Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, byly 
narušeny povodněmi v srpnu 2002, 
neboť bylo nutno respektovat novou 
vyšší hladinu 
záplavové vody 
a hlavní směry 
proudění vody 
při této povodni. 
Povodeň znova 
potvrdila, že 
toto území 
nelze využít 
k bytové nebo 
komerční či vý-
robní zástavbě, 
má však v Praze 
zcela ojedinělou 
polohu v údol-
ní nivě obou 
jmenovaných 
řek, na severu 
lemované za-
lesněnou strání 
R a d o t í n s k o -

-chuchelského 
háje, na jihu 
výhledem na 
zeleň Zbraslav-
ského Havlína 
i zelené pozadí 
Komořan a je 
přitom v dosa-
hu městské dopravy a to jak vlakové, 
autobusové, tak i po vodě a je proto 
pro rekreační areál pro Pražany zcela 
ideální. Přínosem bude jistě i pro oby-
vatele obou městských částí. Proto 
zástupci Radotína i Velké Chuchle 
předložili po projednání s majorit-
ními vlastníky pozemků a objektů 
v této lokalitě grafi cký návrh využití 
ploch v této oblasti jako podklad pro 
zpracování urbanistické studie. Tento 
podklad předpokládá vytvoření dvou 

velkých vodních ploch a to jedné ur-
čené výhradně pro rekreaci a koupání 
sahající od chuchelského závodiště 
až k ulici Výpadové s parkovišti a 
omezeně i doprovodnými stavbami 
zejména u ulice Radotínská a druhé, 
kde by hlavní využití bylo pro vodní 
sporty a yachting s určitou, bojkami 
vymezenou částí pro pláže a koupání. 
Tato část by se rozprostírala od ulice 
Výpadové až k chatové oblasti Šárovo 

kolo, přičemž by zmizela dnešní vel-
ká kotelna a ze skleníkového areálu 
by se zachovala pouze motokárová 
dráha a některé doprovodné stavby. 
Obě vodní plochy by byly propojeny 
úzkým korytem. Tím by se zachoval 
resp. i částečně zvětšil retenční objem 
pro případ povodně, což by pomohlo 
zbrzdit případnou povodňovou vlnu a 
snížit tak úroveň maximálního průto-
ku Prahou. Sportovní vodní plocha by 
byla propojena s hladinou Berounky 

v oblasti Šárova kola a v cca 1 km 
níže po proudu. V těchto místech by 
byl též přístav osobní lodní dopravy 
a vjezd do sportovní vodní plochy 
pro menší plavidla. Vodní plocha 
blíže Velké Chuchle by měla odto-
kový kanál do Vltavy v oblasti pod 
Lahovicemi. Celý prostor by byl 
opatřen doprovodnou zelení včetně 
cyklostezky a dalších odpočinkových 
ploch, jakož i doprovodných staveb 

nebránících průtoku povodňových 
vod ani zaplavených v užitkové části 
v případě povodně. 
Náš návrh neuvažuje se zrušením 
stávajícího přístavu v jeho dnešním 
rozsahu, ale rozhodně neuvažuje s je-
ho rozšířením a jeho přebudováním 
na kontejnerový terminál Hamburg-

-Praha, napojený na vlečku tak, jak to 
bylo zatím v dlouhodobém výhledu 
uvažováno v územním plánu. 

Ing. Jiří Holub

vestičních akcí, kterými chtějí zlepšit 

  Paní zima se nám minulý mě-
síc zas po delší době představila 
v plné síle. Přívaly sněhových 
vloček zakryly krajinu bělavou 
přikrývkou na dlouhou dobu i v 
místech, kde zpravidla jejich exis-
tence má jepičí ráz. Zasněžené 
střechy domů, bělostnou nadílkou 
obalené stromy a souvislá něko-
likacentimetrová vrstva sněhu v 
zahradách a parcích zvláště ve 
večerních hodinách navozovala 
romantickou atmosféru. Možná 
i vzpomenutí na obrázky typické 
české zimy, které tak rád maloval 
pan Lada. Vše později umocněno 
mrazivým počasím způsobeným 
průnikem arktických vzducho-
vých hmot od severu nad naše 
území a stlačujícím rtuť teplo-
měrů hluboko pod bod mrazu. 
Ledové ornamenty na sklech 
oken a červené tváře objevující 
se na obličeji i při krátkém pobytu 
mimo vyhřátý domov. To je ta 
opravdická zima.
   Dětské veselí ze zimních rado-
vánek a hrátek, procházky na běž-
kách v bílé stopě po blízkém okolí 
a bruslení na přírodních kluzištích 
jsou zážitky, které nebývaly dříve 
ničím neobvyklým. Jen jsme jim 
za poslední roky odvykli. Někteří 
možná rádi. Sníh a mráz totiž s 
sebou v mnoha případech přináší 
i problémy. Odklízení sněhu a 
zprůjezdňování komunikací byly 
na denním pořádku. Nekonečná 
a vysilující práce. Uvolněné 
kusy ledů plovoucí korytem řeky 
Berounky a Vltavy, představující 
veliké potencionální nebezpečí, 
prověřily bdělost povodňových 
orgánů. Naštěstí vše dopadlo 
dobře. V pořádku je i to, že jsme 
mohli zas pocítit zimu se vším, co 
k ní v našem zeměpisném pásmu 
patří. Možná to i Vám vlilo do 
mysli trochu naděje, že následu-
jící roční období budou taková, 
jaká vždy byla.                    

                                                 


