
pruhů a 1,5metrový chodník. A aby byl 
do oblasti tzv. Benátek zajištěn příjezd 
i v případě povodní, požaduje radnice 
zahrnout do stavby koridoru prodlou-
žení protipovodňových opatření (PPO) 
ve Vrážské ulici právě až za tunýlek 
(dnes končí PPO u ulice U Jankovky). 

Velkým otazníkem je i nadále vybu-
dování nové zastávky u Sídliště, kte-
rou radnice dlouhodobě prosazovala. 
„Protože její realizace by znamenala 
výstavbu čtyř souběžných kolejí místo 
dosavadních dvou, nemalé prostorové 
úpravy a po dokončení rovněž mno-
hem vyšší dopravní zátěž v okolí včet-
ně třeba celodenního parkování vozi-
del řidičů, kteří mají Radotín jen jako 
tranzitní stanici při cestě do centra 
Prahy, radotínská radnice již na nové 
zastávce netrvá,“ vysvětluje zástupce 
starosty Bouzek. Konečné rozhodnutí 
je tak v rukou SŽDC a organizace 
ROPID – Regionálním organizátorovi 
Pražské integrované dopravy. 

Součástí výstavby koridoru jsou 
i protihluková opatření, jejichž rozsah 
se ještě upřesňuje.

Špatnou zprávou na závěr je, že 
stavba nezačne ani v roce 2015, což byl 
několikátý plánovaný termín zaháje-
ní. Kvůli dodatečným požadavkům 
Městské části Praha – Velká Chuchle 
na přesunutí chuchelské zastávky 
k rušenému přejezdu se práce mezi 
Smíchovem a Radotínem nezahájí dří-
ve než v roce 2016.

dostane kultivovanější vzhled a bude 
tak přispívat k čistotě. Na sběrných 
místech bude separován papír, sklo, 
plasty a tetrapak. Kontejnery budou 
zapuštěny do země a na povrchu zů-
stane pouze vhozová šachta. Objem 
každého kontejneru bude 3 m3,“ sděluje 
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce 
starosty a koordinátor projektu a po-
kračuje: „Původně jsme uvažovali 
o 7 místech. Všechny lokality jsou na 
nejvíce frekventovaných místech. Dvě 
stání budou vybudována na starém 
Sídlišti, dvě na náměstí Osvoboditelů 
(Prvomájová a Na Betonce) a na Ho-
rymírově náměstí. Dvě stání jsme za-
mýšleli v oblasti Mramorky a Tachov-

ské, ale bohužel majitelé sousedních 
a dotčených pozemků nesouhlasili.“ 

Státní fond nastavil velice tvrdé 
podmínky pro zrealizování celého 
projektu. Původní standardní dobu 
na dokončení projektování a všechna 
povolení zkrátil z šesti na dva měsíce. 
Součástí podmínek fondu je i částeč-
né proinvestování ještě v roce 2014. 
„Všechna tato omezení řešíme tak, aby 
se nám tento projekt podařilo zreali-
zovat v termínu a ve prospěch Rado-
tína. Čas na administraci je opravdu 
strašně krátký,“ pokračuje Knotek. 

Příprava žádosti na výstavbu pod-
zemních kontejnerů začala na jaře 
roku 2013. První jednání proběhla se 

Radotín bude mít podzemní kontejnery

2016: nádraží bez bariér
(Norimberk). Zatímco na mnoha úse-
cích je již dávno rekonstrukce trati ho-
tova, mezi Prahou a Berounem si prošla 
několika náročnými stádii příprav.

Nejprve byla vedena povrchově, ale 
pro příliš mnoho komplikací při pro-
jednávání (zejména z hlediska život-
ního prostředí a hlukové zátěže) měla 
být prakticky celá zanořena do země. 
V plánech projektantů vznikl záměr 
vybudování téměř 25kilometrového ra-
ženého tunelu, který by začínal v praž-
ských Hlubočepích (za Barrandovským 
mostem), u Malé Chuchle se do něj 
měla napojit trať vedoucí z Krče a tunel 
byl ukončen až těsně před Berounem. 

Tunel by vyřešil mnoho komplikací 
při přípravě i samotné realizaci trati, 
včetně hlukové zátěže údolí Beroun-
ky, a zásadně by zrychlil provoz na 
trati (z dnešních 70-100 km/h až na 
rychlost 250 km/h), avšak náklady na 
jeho výstavbu a otázka bezpečnosti při 
mimořádných událostech mu zatím 
vystavily stopku. Investor akce, státní 
organizace Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC), se doslova vrátil „zpět 
na zem“, bohužel několik let příprav 
tím bylo promarněno…

Nynější plány by měly z místního 
pohledu vyřešit zejména obrovskou 
bolest všech nádraží: nejsou bezbarié-

rová, takže vozíčkáři, rodiče s kočárky 
či hůře se pohybující senioři mají za-
povězeno rychlé a komfortní spojení 
do centra Prahy a musejí se spoléhat 
na autobusy. Zatímco v některých sta-
nicích to šlo, třeba v Radotíně opako-
vaně správce trati odmítl osadit jako 
provizorní opatření pojízdné rampy 
(resp. „kolejničky“) na stávající scho-
diště. „O tuto úpravu jsme dopisem 
starosty požádali a dostali odpověď, 
že to kvůli předpisům pro bezbariéro-
vý přístup (rampa o sklonu 8 %) není 
technicky možné,“ říká 2. zástupce 
starosty MČ Praha 16 Ing. Milan Bou-
zek. Všem tedy nezbývá než počkat na 
samotnou modernizaci trati, díky níž 
bude radotínské nádraží osazeno hned 
trojicí výtahů (první u nádražní budo-
vy, druhý u 2. nástupiště a poslední 
u schodiště u parkoviště P+R).

Díky modernizaci pak vznikne 
i zcela nový podchod pro pěší mezi 
ulicemi Na Betonce a Vrážskou (ús-
tící u obchodů) s odbočkou (rampou) 
na 2. nástupiště, kterou si místní 
radnice vymínila. Toto spojení bude 
vybudováno jako náhrada stávajícího 
železničního přejezdu v ulici Na Be-
tonce, který musí být kvůli koridoru 
zrušen. V návaznosti na to bude roz-
šířen tunýlek pod tratí v Prvomájové 
ulici na vozovku o šíři dvou jízdních 

V posledních měsících se díky vám 
všem daří pomáhat dobré věci, a to 
hned několika radotínským potřebným: 
chlapci na vozíku, rodině po tragicky 
zemřelém, nedoslýchavému miminku 
i holčičce s těžkou skoliózou páteře. 

V úterý 2. září předal Mgr. Karel 
Hanzlík, starosta Městské části Pra-
ha 16, společně se svým zástupcem 
Mgr. Miroslavem Knotkem, tajem-
níkem Úřadu městské části Praha 16 
Ing. Pavlem Jiráskem a Ing. Martinou 
Koutníkovou z Nadačního fondu Algo 
nový invalidní vozík Janku Ferancovi, 
místnímu handicapovanému chlapci. 

Mechanický vozík za cca 41 tisíc 

korun byl pořízen z výtěžku sbír-
ky, kterou pořádal Nadační fond 
Algo ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 16. Významnou měrou přispěl 
lakrosový oddíl LCC Custodes TJ Sokol 
Radotín v rámci dubnového Memoriá-
lu Aleše Hřebeského, během něhož se 
vybralo 16 250 korun. Mnoho radotín-
ských občanů i organizací se připojilo 

sběrem víček od PET lahví, které pak 
byly odevzdány do výkupen, a do po-
třebné částky dorovnala Nadace Algo.

Kromě výše jmenovaných se pře-
dání dále zúčastnily Mgr. Jitka Stejs-
kalová, vedoucí Odboru sociálního 
ÚMČ Praha 16, a Jankova maminka. 
„Mnohokrát děkujeme všem, kteří se 
ke sbírce připojili, aby tak ulehčili ži-
vot našemu spoluobčanovi, a Jankovi 
i jeho rodině přejeme i nadále mnoho 
optimismu,“ dodal starosta Hanzlík.

Rada městské části Praha 16 v květ-
nu rozhodla zřídit účet pro finanční 
sbírku jako projev solidarity s rodi-
nou pozůstalých po tragicky zesnulém 

panu Veselém z Radotína. Ten zemřel 
následkem nešťastné události, k níž 
došlo 7. května v areálu zahradnictví 
za kostelem v ulici Nad Berounkou. 
Jeho nejbližší, manželka a děti ve 
věku 8 a 6 let, se tak ocitli v ne-
lehké situaci. Výnos sbírky jim 
pomáhá, alespoň částečně, finančně 
zvládnout první nejhorší období:

zástupci magistrátního odboru zeleně 
a odpadového hospodářství o zařazení 
nových míst do systému svozu. Tento 
požadavek musí být projednán s magis-
trátem na základě pražských pravidel 
pro budování podzemních kontejne-
rových stání. Následovala jednání 
se svozovou firmou. Příprava žádosti 
a vlastní podání se prodloužilo z důvo-
du nejasností mezi SFŽP a EU. V dubnu 
2014 byla podána žádost a výsledky 
řízení byly známy na konci srpna. 

V současné době se čeká na výsled-
ky výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. Všechny tyto procedury musí 
být dokončeny do 15. října 2014. 
V krátké době po tomto datu by měla 
začít výstavba prvních stání. Postup 
prací bude včas oznámen občanům 
v daných lokalitách.

rodině již bylo převedeno 70 000 Kč.  
Číslo účtu zřízeného pro tuto sbírku 

je 6015-2000861379/0800, a to jako 
podúčet stávajícího běžného účtu MČ 
se zvláštním variabilním symbolem 
07052014 vztaženým k datu onoho 
smutného dne. Přispívat je nadále 
možné bezhotovostním převodem 
i hotovostní platbou v pokladně 
Úřadu městské části Praha 16 (na 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, úřední 
hodiny pondělí a středa 8.00-12.00 
a 13.00-18.00 hodin, úterý a čtvrtek 
8.00-12.00 a 12.30-14.00 hodin a pátek 
8.00-12.00 hodin).

Potřebným jsme pomáhali i na 
radotínském Burčákobraní konaném 
v sobotu 13. září . Zde byl zř ízen 
infostánek městské části, na němž bylo 
možné dostat nejnovější informace 
z radnice, ale také přispět na sociální 
a zdravotní účely. Touto formou se 
podařilo vybrat 15 044 Kč a z vyti-
povaných potřebných byla vybrána 
6měsíční Anežka Prachová. Holčička 
má vrozenou vadu sluchu a od října 
potřebuje speciální naslouchadla, kte-
rá stojí více než 30 tisíc korun a na něž 
zdravotní pojišťovna přispěje 5 tisíci 
korunami. Díky jednodenní sbírce tak 
mladá rodina nebude muset doplácet 
tolik ze svého.  

Tím však snaha o pomoc těm, co ji 
skutečně potřebují, nekončí. V těchto 
dnech vrcholí přípravy pro novou 
sbírku víček, kterou bude opět pořá-
dat Nadační fond Algo ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 16. Rodina, 
které by pomoc měla směřovat, již 
byla oslovena a řeší se poslední de-
taily. Sledujte webové stránky Pra-
ha16.eu, kde by se informace o sbírce 
a sběrných místech měla objevit bě-
hem několika dnů.

Všem, kdo pomáhají, ještě jednou 
moc děkujeme!

Radnice společně s vámi pomáhá

Místo u řeky schváleno

hl. m. Prahy č. 2455 ze dne 9. září 2014.
Celkové náklady jsou dle projekto-

vé dokumentace ve výši 8,3 mil. Kč 
a Městská část Praha 16 v případě získání 
dotace poskytne 0,63 mil. Kč (spoluúčast 
radnice byla schválena na Zastupitelstvu 
dne 26.3.2014). V současné době je podána 
žádost o stavební povolení a uvažuje se 
o rozšíření prostoru pro uvedený projekt 
o území bývalého zahradnictví v ulici 
Nad Berounkou.

„Řešený prostor je dlouhodobě ne-
využívanou ´zelenou´ oblastí v Radotíně, 

Rozvoj podmínek pro základní školství

která nově nabídne větší možnosti relaxa-
ce, odpočinku, setkávání a rozšíří náměstí 
sv. Petra a Pavla. Procházky po nábřeží 
Berounky tak dostanou jiný rozměr. Sou-
částí upravovaného prostoru je i řešení ústí 
Radotínského potoka – opravena bude stěna 
navigace u Berounky, která je po povodních 
poničena,“ uvádí místostarosta Knotek. Ře-
šený prostor splňuje požadavky koncep-
ce pražských břehů vypracované Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). 

(nové třídy v Modřínku), tak i na Sídlišti 
(přestavba bývalého školnického bytu na 
třídu – viz například NP č. 3/2013).

Nyní totéž čeká i základní školu, zcela 
v souladu s demografickým vývojem po-
sledních let. „Silné ročníky nastupují do 
škol a již pro letošek, aby byla uspokojena 
potřeba výuky pro všechny děti z Radotí-
na, se otevíraly 4 první třídy místo před-
pokládaných tří. Přestávají pomalu dosta-
čovat nové třídy vybudované v přístavbě 
u školní jídelny a v prostorách dílen, kde 
dříve sídlil Klub Radotín, který byl pře-
sunut do rekonstruovaných suterénních 
prostor právě pod jídelnou,“ vysvětluje 
důvody přípravy zásadních změn radotín-

ský starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
Studie předpokládá jako nejzásadnější 

nástavbu pavilonu dílen (u ulice K Láz-
ním) o další nadzemní podlaží, v němž 
vzniknou čtyři nové učebny, dva kabinety 
a potřebné sociální zázemí. Myšleno je 
i na vyšší počet žáků a studentů gymnázia 
stravujících se v areálu školy. Proto bude 
objekt školní jídelny rozšířen přístavbou 
šaten v místě dnešního zastřešeného 
vstupu, díky čemuž se dosavadní šatna 
využije pro rozšíření jídelny jako tako-
vé. Předpokládané náklady se pohybují 
kolem 18 milionů korun a městská část 
podala žádost o dotaci v nově vyhlášeném 
programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. „Nově otevřený inves-

tiční fond rozvoje měl termín podání do 
31. srpna 2014. Ministerstvo na základě 
posouzení žádosti doporučí jednu ze čtyř 
možností financování,“ říká 1. zástupce 
starosty Mgr. Miroslav Knotek. 

V areálu školy se ale chystají i další pro-
jekty. V první řadě jde o výstavbu zbrusu 
nového školního bazénu, který naváže 
na letos dokončenou stavbu koupacího 
biotopu. Právě jeho zázemí – šatny a so-
ciální zařízení – bylo vybudováno s vizí 
budoucího využití pro školní bazén. 

Bazén by řešil nejen výuku plavání pro 
místní školy a rozšířil možnosti vý-
konnostního a rekreačního sportu, ale 
zároveň by mimo dobu vyučování sloužil 
i pro nejširší veřejnost. Reálnost výstavby 
(náklady zatím odhadem cca 40 milionů 
korun) i samotného provozu si zástupci 
radotínské radnice ověřili v květnu při 
návštěvě jihočeských Borovan, kde vedle 
nového biotopu (viz NP16 č. 6/2014) mají 
řadu let i oblíbený školní bazén. „Tam 
však stojí v areálu školy, mimo biotop,“ 
dodává Knotek. „V současné době probí-
hají jednání s projektanty o řešení techno-
logie bazénu a na základě podrobné studie 

se pracuje na dokumentaci pro územní 
rozhodnutí.“ 

Nedílnou součástí rozvoje areálu je 
i doplnění nedostatečné kapacity par-
kovacích míst, tedy bolest, která trápí 
zejména místní obyvatele – učitelé i žáci 
gymnázia z vyšších ročníků každý pra-
covní den zaberou v okolních ulicích 
každé legá lní i nelegá lní parkovací 
místo. To by se mělo změnit, v areálu 
v sousedství biotopu vznikne parkoviště 
o 25 místech a dalších 11 jich přibyde na 
nevyužívané travnaté ploše v bývalém 
parku MDD proti hlavnímu vstupu do 
II. stupně ZŠ. Financování těchto par-
kovacích míst je zahrnuto do žádosti 

podané na MŠMT. Navíc obě by mimo 
školní rok sloužila pro odstavení aut ná-
vštěvníků biotopu. 

Poslední, spíše již vizí do budoucna, je 
možnost zastřešení stávajícího zanedba-
ného atria školy za šatnami. Uzavřením 
atria by vzniklo víceúčelové místo pro 
setkávání či větší shromáždění dětí a uči-
telů – nahradil by se nepříliš důstojný 
prostor pro podobné akce, kterým dnes je 
školní tělocvična.     


