
Mladí si užívají skatepark Jak to vidí Jan Matěj Rak

Objektiv

 č
as

u Radotínské podniky II. – Tam, kde bývala cementárna
30. října 1871 udělilo c.k. okresní hejtmanství na Smíchově Pražské akciové společnosti na hydraulický cement povolení ke zřízení továrny 
na cement v Radotíně – ta se stala dominantou a pro mnoho lidí i synonymem této obce.

Ve staré cementárně 
v centru obce byl, 
kvůli zastaralému 
technologickému zařízení, 
provoz ukončen v roce 
1963. Její demolice 
proběhla v letech 
1965-1966. Zmizely tak 
obří komíny, které na 
celé okolí chrlily prach, 
asanovaná plocha se 
však rychle (a nadlouho) 

změnila na neoficiální smetiště

Dnes je těžké poznat, že se jedná 
o totéž místo, horizont zmizel za 
hradbou sídliště

Území nikoho za bývalou tovární zdí 
(na snímku je již částečně pobořená) se 
podle dlouhodobých plánů mělo změnit 

na místo zaplněné socialistickou bytovou 
výstavbou. Proto v roce 1982 proběhly 

výkupy přilehlých rodinných domků. 
Náhradní ubytování bylo třeba najít i těm, 
kdo bydleli v některém z dosud stojících 

objektů v areálu cementárny, svou klubovnu 
musel opustit i turistický oddíl mládeže

Plán byl nakonec, i přes mnohá 
zpoždění způsobená špatnou 

koordinací práce poddodavatelských 
podniků, nedostatkem panelů pro 

montáž a především nízkou kvalitou 
dokončovacích prací, splněn 

První panelák, ještě za starou 
zdí cementárny

První, na střed 
obce i tak dost 

předimenzované 
domy, posléze 
doplnily ještě 

podstatně vyšší 
věžáky

Byty, kolaudované po zdlouhavých průtazích v revolučním roce 
1989, jsou dnes příjemným domovem pro mnoho lidí. Přesto je 

namístě poděkování 
prozřetelnosti, že 
na další etapu již 
nedošlo, měl jí totiž, 
mimo jiné, padnout
za oběť i třeba dům 
U Koruny. pro kulturní 
středisko se měly 
uvolnit prostory ve 
správní budově Janky 
Radotín

Rok 1986, výstavba je v plném proudu

Z fotografií Karla Dušánka vybírala Ing. Andrea Gruberová, text byl zpracován podle jejích podkladů 
a kronik z let 1982-1989, nové fotografie: Emil Souček

V červnu 1984 bylo vydáno 
stavební povolení pro etapu 
výstavby B I.A, o rok později 
byla zahájena výstavba 
sítí, sídliště potřebovalo 
nový vodovodní přivaděč 
a hlavně kanalizaci – pro 
tu byla proražena nová 
šachta pod železniční 
tratí a pak zbývala už jen 
maličkost – nová čistička 
odpadních vod

Vše se nakonec podařilo – takhle vypadá 
sídliště Berounka nyní

Městské části Praha 16. Na zá-
kladě měření hluku při zkušebním 
provozu a nově zpracované hlukové 
studie nebude nutné stavět protihlu-
kovou stěnu, ale postačí vysadit v da-
ném prostoru vzrostlý živý plot v ceně 
cca 30 tisíc Kč.

Jak to tedy vychází v konečném 

zúčtování? Samotný skatepark vyšel 
na 2,45 mil. Kč, oplocení na 150 tisíc 
a sadové úpravy 89 tisíc korun, celkem 
tedy necelých 2,7 mil. Kč (vše vč. DPH) 
oproti plánovaným 3 milionům. 500 ti-
síc korun bylo proplaceno z dotace Mi-
nisterstva vnitra ČR určené pro projekty 
na prevenci kriminality, zbytek hradí 
městská část ze svého rozpočtu. 

3 multikáry, 24 pneumatik
starosty Mgr. Miroslavem Knotkem, 
radním Ing. Petrem Binhackem, 
dalším zastupitelem Ing. Viktorem 
Krištofem, MBA a dvěma zaměstnan-

ci Úřadu městské části Praha 16.
Ti všichni nejprve vyrazili na druhý, 

tedy zbraslavský břeh řeky, kde uklidi-
li okolí portálu lávky přes Berounku. 
Poté se skupina rozdělila na dvě pra-
covní party, první šla proti proudu 
a druhá po proudu řeky. Souhrnně 
tedy byl radotínský břeh vyčištěn od 
Říčních lázní až po Šárovo kolo. A ja-
ko obvykle nebyla nouze o kuriózní 
nálezy: volant a nárazníky z aut, dveře 
od chladicího boxu, červený telefon 
(že by přímá linka do Moskvy?), kolo 
od bicyklu... Nálezy „zapomenutých“ 
pneumatik jsou při těchto úklidech 
běžné, ale tentokráte jich bylo rekord-
ních 24, a to včetně několika zcela 
sjetých z kamionu.

„Letošní jarní úklid se opět poda-
řil, všichni pracanti si odnesli skvělý 
pocit, že ve svém volném čase udělali 
něco pro naši přírodu a Radotín jako 
takový. Vždyť pouhá desítka účastníků 
naplnila 3 multikáry s vysokými boč-
nicemi! Všem patří velký dík,“ dodává 
starosta Hanzlík.

Fotograf, učitel, muzikant a astrolog 
oslaví 28. května 35. narozeniny. Nepů-
jde o žádný sjezd kamarádů z porodni-
ce – ti všichni se totiž vejdou do jedné 
jediné osoby – Jana Matěje Raka, s nímž 
jsme mluvili nejen na toto téma.
Vzhledem k tomu, že tento rozhovor 
je myšlen tak trochu jako blahopřání, 
co vy byste si chtěl dát jako dárek 
k pětatřicátinám?
Vlastně ani žádné nápadité přání 
nemám: aby šly věci tak, jako dosud, 
a když už jinak, tak lépe. Hlavně mys-
lím na rodinu, aby všichni byli zdraví 
a spokojení, abychom vždycky nějak 
vyšli s penězi. Taková obyčejná přání, 
asi všem společná.
A profesionálně?
Ani tam bych to neviděl nějak zvlášť 
jinak: aby se mi to, co jsem začal, 
podařilo dokončit, a to, co dokončím, 
aby mělo úspěch.
V podzemí Koruny se otevřel nový 
klub, chystá se tam nějaké vaše vy-
stoupení?
Přímo na sólovém koncertu zatím do-
mluveni nejsme. Ale v blízké době tam 
budu vystupovat jako host s Květou 
Krejčovou. 
Máte na ZUŠce, kde učíte, žáka, se 
kterým byste sám chtěl vystupovat?
V současné době učím především žáčky 
nižších ročníků. Nicméně mám jednu 
holčičku, Martinku Zmijanovou, ze kte-
ré, pokud bude pracovat tak, jako dopo-
sud, bude určitě výborná muzikantka. 
A s takovou je potom radost hrát. 

Jak často se objeví opravdu velký 
talent?
Talenty se objevují, ale větší potíž je 
v tom, co pak se svým nadáním dělají. 
Často je to nejhorší právě s hodně na-
danými dětmi. Jsou zvyklé na to, že na 
co sáhnou, to jim jde a během měsíce, 
dvou udělají takový pokrok, jako jiné 
děti třeba za rok. Jenomže pak dojdou 
k bodu, kterého lze dosáhnout bez 
práce, a dál už to jde jen s prací. To 
je pro tyhle děti novinka a jen málo-
které z nich je ochotné to podstoupit. 

Většinou je zaujme něco jiného, co jim 
zase jde samo. Možná že to je také od-
pověď na to, proč je spousta dobrých 
muzikantů, ale jen málo těch opravdu 
nadprůměrných.

Vy sám se ale také věnujete úžasnému 
rozpětí věcí: fotografujete, píšete...
Tak bych to neviděl. Moje původní 
profese je fotografie, ale dneska už si 
ji udržuji jenom jako koníček. Já jsem 
se, ačkoli ještě nejsem žádný stařík, 
učil ještě fotografii klasickou. A po 
jistou dobu jsem pracoval v novinách 
jako fotograf. I pro mé vrstevníky je 
dnes těžko představitelné, že jsem 
ještě vyvolával filmy a nosil fotky do 
redakce. Tuhle klasickou cestu jsem 
si ponechal. Zapomněl jsem se v něja-
kém starém čase a dnešní novoty mne 
nějak moc nelákají. Fotím pořád, pro 
radost a jednou za rok mám s kamará-
dy výstavu. S tím psaním... To je občas 
někde něco, ale to bych vážně nebral. 
Hlavní je teď muzika.
Máte i nějaké fotografie z Finska?
Ani ne. Když jsme odtamtud odjížděli, 
byly mi čtyři roky. Sice jsem se tam dva-
krát vrátil, ale fotil jsem  si spíš pro sebe. 
Vyznávám u focení úplně opačný po-
stup. Dnes lidi pořád někam cestují, ale 
rychlost cestování úplně degradovala 
cestování samo. Chybí tomu ta cesta, je 
to start-cíl. Dřív, když člověk cestoval, 
tak se musel sžívat s realitou kolem, do-
kázal si ji nějak prohlédnou, promyslet 
a ztotožnit se s tím. Dnes už to není 
cestování, ale koukání se na obrázky 
v reálu. Proto to, co fotím, fotím tady 
kolem. Z deseti fotek, které považuji za 
nejlepší, jsem jich devět udělat do sta, 
možná dvou set metrů kolem domu.
Děkuji za rozhovor.

Celý rozhovor najdete na
www.praha16.eu


