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Vltava ponechala na Zbraslavi nad vodou 
jen dostatečně vysoko položená místa

Takhle vypadala zbraslavská Závist

A to je historické centrum 
Zbraslavi. Dnes ho již chrání 

protipovodňové zdi

Statek Peluněk 
u odbočky na 
Lipence

I ZŠ Praha – Radotín dnes od vody odděluje zeď

Radotínské Benátky jsou rovněž chráněné 
protipovodňovými opatřeními

Tak vypadal 
Radotín na břehu 

(a částečně pod 
hladinou) obřího 

jezera

Ulice U Zahradnictví ve Velké Chuchli se pod 
vodou nedala ani vytušit

Větrolam ze vzrostlých topolů ohraničuje 
místo, kde se pod vodou ztrácely stáje 
chuchelského závodiště

Voda se tehdy přes Strakonickou valila tak,
že z ní vyrvala celé velké bloky asfaltu 
i s podložím 
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Před patnácti lety, 
v polovině srpna 2002, 
zalily téměř všechny 
městské části šestnáctky 
povodně, které změnily 
území na soutoku Vltavy
a Berounky v obrovité 
jezero. Mnohá místa,
která byla tehdy poničena, 
jsou dnes chráněna 
protipovodňovými 
opatřeními, přesto je dobré 
si znovu připomenout, 
jakou sílu má příroda. 

Stejnému tématu 
věnovalo Hl. m. Praha 
výstavu „15 let od 
povodně“. Na dvaceti 
panelech umístěných 
v parku Kampa je možné 
si prohlédnout dobové 
velkoformátové fotografie,
a to až do 30. září.

Souhrnné informace
o všech povodních (včetně 
té největší v roce 2002) 
naleznete na webových 
stránkách Městské části 
Praha 16: www.praha16.eu/
Povodne-1.

Dolní tok Berounky je tradiční chatařskou oblastí. 
Povodně tu nejsou zase až tak nečekané, ta před 
patnácti lety však některé osady zcela zrušila

Rekordní počet prvňáčků...

městské části. Rodiče je mohli v tento 
den doprovodit i tam – aby se sami 
po třídách rozhlédli a také pomohli 
zahnat případné obavy. 

Ti, které na hřišti ponechali, se 
o kousek dál ujali dalšího příjemného 
úkolu – otevření nově vybudované 
nástavby na dosud přízemním křídle 
bývalých školních dílen. Kompletně 
zrekonstruované přízemí a nové patro 
dohromady poskytují další čtyři učeb-
ny, jsou tu učitelské kabinety – po letech 
opět plnohodnotné dílny s veškerým 
technickým vybavením a skladovým 
zázemím. To vše prošlo zvídavou kon-
trolou; hned po přestřižení pásky mezi 
dveřmi vedle výtahu, který je krokem 
k bezbariérovosti objektů.

„Jsem rád, že se nám daří naplňovat 
plán rozvoje Základní školy Radotín, 
tak jak jsme ho představili v roce 2014. 
Nástavba bývalých dílen přinesla škole 
čtyři nové moderní učebny, dva nové ka-
binety, bezbariérový přístup pro budovu 
II. stupně a nové sociální zázemí. Sou-
částí výstavby byla i rekonstrukce pří-
zemí, kde vznikla moderní učebna dílen 
a zrekonstruoval se i klub. V nejbližší 
době bude dokončen i kabinet učitelů 
I. stupně budovaný nad vstupem do bu-
dovy školní jídelny. Práce na školní aule 
budou pokračovat do konce roku 2017 
a neměly by výrazně ovlivňovat výuku,“ 

říká Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce 
starosty, který má v gesci školství.

Starosta Hanzlík připomněl, že než 
vstoupil do politiky, profesně vyrůstal na 
této škole: „K místu, kde jsem učil, mám 
samozřejmě silný vztah a o to víc mne 
těší chvála, kterou na tuto školu slýchám 
od rodičů žáků. Nevím, nakolik si přitom 
uvědomují, že péče, kterou tu jejich děti 
dostávají, je umožněna i zázemím školy, 
které se nám daří stále zlepšovat.“ Pou-
kázal i na skutečnost, že místní radnice 
dlouhodobě v předstihu dokáže reago-
vat na budoucí požadavek radotínských 
občanů na umístění dětí do školních 
zařízení smysluplným navyšováním ka-
pacity, takže dokáže uspokojit aktuální 
poptávku, což není např. v jiných praž-
ských městských částech běžná věc.

Vzhledem k tomu, že radotínské 
radnici se poté, co již měla finan-
cování této stavební akce přislíbené 
od Hl. m. Prahy, podařilo na ni získat 
evropskou dotaci, povolila Praha pře-
sunutí původních prostředků na další 
rozšíření školy. Stavba, která změnila 
nepoužívané atrium ve staveniště, je 
jen kousek od nově dokončených pro-
stor, ale naštěstí je příliš neruší. Je ale 
důkazem, že v Radotíně neusínají na 
vavřínech a neustále myslí na další roz-
voj školního areálu, což si pražská rad-
ní mohla na místě dobře zkontrolovat. 

pádu. Může tedy způsobit v nejhorším 
případě náhlé zlomení nebo vylomení 
kosterní větve i celého stromu. 

Vzhledem k závažnosti napadení 
touto dřevokaznou houbou a umístě-
ní stromů na ploše, která je neustále 
využívána ať už chodci, cyklisty nebo 
automobi lov ý m provoz em,  do-
poručilo Oddělení životního pro-
středí OVDŽP Úřadu městské části 
Praha 16 stromy pokácet.  

Situace byla projednána na poradě 
vedení Městské části Praha 16, kde 
vzhledem k plnění estetické úlohy 
stromů v této části Radotína vyply-
nul požadavek provést ještě odborný 
dendrologický průzkum s tomogra-
fickým zhodnocením stavu obou 
jasanů. Byl tedy osloven VÚKOZ (Vý-
zkumný ústav Silva Taroucy pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví, veřejná 
výzkumná instituce) v Průhonicích.

Z posudku vyplývá, že jasan ozna-
čený pořadovým číslem 1 s plodnice-
mi rezavce štětinatého je ve špatném 
zdravotním stavu, což také potvrzuje 
špatný stav olistění (nekróza jasanu, 
pády drobných vět v í ) .  U jasanu 
byla zjištěna přítomnost uvedené 
dřevokazné houby Inonotus hispidus, 
která způsobuje bílou hnilobu dřeva 
v kmeni nad bází a její rozšíření v ce-
lém objemu koruny. Kosterní větve 

prostoupené podhoubím jsou křehké 
a při zhoršených povětrnostních 
podmínkách může dojít k jejich zlo-

Rezavec nenávratně poškodil jasany

Kardinál Duka požehnal mozaice
použito přibližně 15 kg materiálu – 

kombinace ručně štípaného kamene 
a mozaikového skla. 

Součástí oslav stoletého výročí 
byla i výstava, kterou ř ímskoka-

tolická farnost radotínským nabídla 
v prostorách Koruny ve spolupráci 
s Letopiseckou komisí. Tu slavnostně 
otevřel svým minikoncertem kytaro-
vý virtuóz Štěpán Rak. 

mům a následnému pádu, provozní 
bezpečnost jasanu je podle posudku 
silně snížená. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se jasan nachází na velmi 
frekventovaném místě, doporučili 
pracovníci VÚKOZ jeho odstranění 
z havarijních důvodů. Strom proto 
bude pokácen nejpozději do Radotín-
ského Burčákobraní.

U jasanu označeného číslem 2 dojde 
k provedení zdravotního řezu, a te-
dy odstranění suché větvě s plodnicí 
a radikální redukci koruny. I u tohoto 
stromu byl v srpnu pořízen snímek 
s pomocí akustického tomogra-
fu, z něhož bylo patrné, že centrum 
kmene je u báze zasaženo hnilobou. 
Obvodová pletiva jsou dosud zdravá. 
Plodnice v koruně jasanu potvrzuje 
přítomnost dřevokazné houby rovněž 
v kosterních větvích. Zdravotní stav 
jasanu je dosud uspokojivý, ale pro-
vozní bezpečnost je snížená.

Za pokácený „jasan č. 1“ bude 
během měsíce září (na základě do-
poručení dvou specializovaných fi-
rem) vysazena vzrostlá lípa srdčitá.


