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Vltavské nábřeží dostává podobu

Strážníci převzali zástavu a koně
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„Tady jsem vám přivezl
nějakou bombu“

Podobné oznámení přijal v loňském 
roce dozorčí jednoho místního oddělení 
v Praze od oznamovatele, který se tam 
osobně dostavil. Oznamovatel ihned 
dodal, že bombu má na zadním seda-
dle svého auta, které zaparkoval před 
policejním oddělením. Než policista 
došel k autu, dozvěděl se, že nebezpeč-
nou věc nalezl ve vodě na břehu Vltavy, 
a hned jak ji vytáhl, naložil ji do auta 
a několik kilometrů vezl městem, aby ji 
odevzdal policistům. 

Z bezpečnostn ích důvodů byl 
v okruhu několika set metrů ohraničen 

Dva nové koně určené pro strážníky 
z Prahy 16 přijal „do služby“ první ná-
městek primátora JUDr. Rudolf Blažek 
v parku Zbraslavského zámku. Stan-
dartu strážníkům předal starosta MČ 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Na slu-
žební koně a standartu přispěly měst-
ské části správního obvodu Praha 16 za 
podpory majitelů Zbraslavského zám-
ku rodiny Curry – Bartoňových.

„Přeji koním i strážníkům, aby 
se z každé služby vraceli ve zdraví, 
a Pražanům, aby se i díky těmto krás-
ným a ušlechtilým zvířatům cítili ve 
své čtvrti opět o něco bezpečněji a lé-
pe,“ uvedl náměstek Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v hlavním 
městě spadá. Osobně pak předal jízd-
ním strážníkům služební odznaky 
pro nové koně.

Novou zástavu pro Obvodní ředi-
telství městské policie v Praze 5 přijal 
jeho ředitel Mgr. Zdeněk Hejna z ru-

kou radotínského starosty Hanzlíka. 
Koním i standartě požehnal zbraslav-
ský farář.

„Použití koní má v této oblasti své 

opodstatnění. Jedná se o rozlehlou 
a velice členitou oblast, v jejíchž 

hranicích se nacházejí také chráněná 
území, jako je například Český kras či 
Chuchelský háj. Ve zdejším terénu je 
strážník na koni ideálním řešením,“ 

vysvětlil ředitel Měst-
ské policie hlavního 
města Prahy Mgr. Vla-
dimír Kotrouš. 

Městská policie Pra-
ha má v současnosti 
13 koní, s nimiž slouží 
a stará se o ně 21 stráž-
n í ků .  Jí zdn í h l íd k y 
městské policie působí 
v Praze 5, 11 a 13. Prv-
ní koně ve službách 
MP Praha měli stráž-
níci z Prahy 11. Získali 
je v září roku 2007. 
Jízdní oddíl městské 
policie v Praze 5 a 16 

má nyní ve svých stájích čtyři koně 
a pět strážníků.

Městská část Praha – Zbraslav za-
dala v roce 2009 vypracování studie 
revitalizace prostoru ulice U Malé 
řeky a souvisejícího okolí – propojení 
s Městskou zahradou, podchodem pod 
komunikací K Přehradám a prostorem 
navigace řeky Vltavy „U přístavu“.

Cílem urbanistické studie je navrh-
nout komplexní revitalizaci prostoru, 
který po velké povodni zaznamenal 

zásadní změny svého charakteru. 
Proměna místa souvisí s vybudová-
ním protipovodňové zdi podél ulice 
K Přehradám. Ta má zásadní vliv 
na prostorové uspořádání a funkční 
vazby v řešené lokalitě. Monumen-
tální zeď je prvek vystavěný jako ryze 

funkční inženýr-
ské dílo a k němu 
přiléhající prostor 
a budovy v ulici 
U Malé řeky jsou 
postaveny do zce-
la nové prostorové 
a významové kon-
frontace. 

A t m o s f é r a 
k l id né nábřežn í 
kolonády byla již 
d ř íve  pot l ačena 
výstavbou silnice 
II. třídy (K Přehra-
dám). I po jejím 
dokončení přece 
jen přetrvala vazba 
mezi městem a ře-
kou a v prostoru 
zůstala část aleje 
vzrostlých stromů. 

Po vybudování protipovodňové zdi 
však byla Zbraslav dokonale odtržena 

Pokračování výstavby
technické vybavenosti

Úplné dokončení výstavby inženýr-
ských sítí v Radotíně nelze očekávat ani 
v roce 2010, i když v Praze měla být dle 
požadavku Evropské unie dokončena 
kanalizační síť právě letos. 

Kvůli hospodářské krizi a nedo-
statku finančních prostředků nebude 
pravděpodobně tento plán splněn. 
V Městské části Praha 16 zbývá vybu-
dovat inženýrské sítě především v celé 
oblasti Na Viničkách (tj. v ul. Na Vinič-
kách, Kolová, Dehtínská, Příbramská, 

Tak jako většina 
obcí, má i Zbra-
slav lokality, které 
volají po úpravě, 
rekonstrukci nebo 
také jen po dokon-
čení dříve započaté 
revitalizace. Nám 
se v minulém roce 
podařilo zahájit 
dvě akce, které pa-

tří do této skupiny „vnitřních dluhů“.
S ohledem na průzkum mezi obyvateli 

MČ Praha - Zbraslav, který byl součástí nově 
zpracované sociodemografické studie z říj-
na 2008, a s ohledem na preference občanů 
vyjádřené v anketě, se 4.2.2009 na zasedání 
zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav přijalo 
usnesení o uspořádání urbanistické soutě-
že na oblast Slunečního města a okolí.

Lokalita „Sluneční město“ je významnou 
částí horní Zbraslavi, a proto jsme chtěli 
řešit zhodnocení tohoto území pomocí od-
borníků s cílem vytvořit vizi jeho rozvoje 
do roku 2030/2040. Potvrzením, že jdeme 
správnou cestou, bylo i schválení poskyt-
nutí dotace ve výši 600 000 Kč na „Archi-
tektonicko-urbanistickou soutěž“ Zastu-
pitelstvem hl. m. Prahy v dubnu 2009.

Soutěž byla vyhlášená na konci července 
a sešlo se 19 návrhů, z nichž každý prezen-
toval jiný přístup k lokalitě. Do finále porota 
nakonec vybrala pětici řešitelských týmů 
a vítězem se stal tým Ing. arch. Fišera, který 
předčil všechny ostatní soutěžící především 
citlivým a racionálním přístupem včetně 
možnosti zahájit realizaci revitalizace lokali-
ty bez enormních nákladů již v roce 2010.

Vítězný návrh důsledně dotváří původní 
rozvrh, respektuje existující dominanty jako 
je Husův sbor a do volného prostoru vkládá 
přiměřené formy - hmoty, které nepotlačují 
kouzlo malého města a doporučuje vhodné 
pozice pro umístění žádané budovy mateř-
ské školy a komunitního centra. Nezávislí 
architekti (podobně jako Česká komora 
architektů) vyjádřila uznání a poděkování 
MČ Praha - Zbraslav za příkladný přístup 
k řešení problematické lokality.

Dalším plánem je dlouhodobě připra-
vovaná rekonstrukce lesoparku Belveder. 
Záměrem je vybudování vyhovujících 
komunikací, vytvoření klidových míst s no-
vým mobiliářem, podchycení stávajících 
pramenů a jejich svedení do dešťové kana-
lizace, vybudování nových vodních ploch 
s funkcí estetickou s ohledem na výskyt 
obojživelníků. Záměr je řešen i z hlediska 
úprav stávající zeleně. V současné době na 
základě dendrologického průzkumu již do-
chází k probírce nevyhovujících a nepůvod-
ních dřevin. Následná dosadba původních 
druhů dřevin navrátí účel lesoparku plnit 
funkci rekreační v souladu s přírodou.

Jedním z uvedených důvodů pro odvo-
lání bývalé starostky Mgr. Renaty Hůrkové 
bylo označeno navrhovatelem i zadávání 
„průzkumů, studií, posudků“, ale dle mého 
názoru plánovat rozvoj území spolu s od-
borníky a veřejností je základním kamenem 
dobré funkce úřadu.  

Poslední únorovou sobotu odjelo 
více jak čtyřicet převážně rado-
tínských dětí na tradiční lyžařský 
zájezd. Místem pobytu byly Krušné 
hory, konkrétně osada Mariánská 
nalézající se poblíž Božího Daru 
a nedaleko nejvyššího bodu pohoří – 
hory Klínovce. Týdenní pobyt za-
měřený na nácvik a zdokonalování 
lyžařských dovedností, ale zároveň 
i plný her a zábavy, zorganizovala 
radotínská radnice ve spolupráci 
s místní základní školou v době jar-
ních prázdnin již po šesté. 

Hned v autobuse při odjezdu do 
cílového místa, chaty Lesanky, bylo 
na všech účastnících patrné velké 
natěšení na prázdninovou akci. Sta-
ří známí z předchozích let již něko-
lik týdnů před cestou dávají k dob-
rému vzpomínky a zážitky z roků 
předešlých v očekávání, co je čeká 
při letošním ,,lyžáku“. Oprášeny 
jsou fotografie a především zdařilé 
herecké výkony při společenských 
hrách, ale i třeba zapomenuté ly-
žařské boty u autobusu nebo pozdní 
příchod při odjezdu na hory jedno-
ho sourozeneckého páru, který je 
pravidelným účastníkem lyžařské 
akce. U mladých nováčků zájezdu 
byla z počátku patrná nejistota, co 
je vlastně čeká. Vše ale bylo záhy při 
společenských hrách a přístupem 
nových kamarádů rozptýleno.

Týden utekl jak voda, tak jak 
to bývá u podobných příjemných 
výprav. Při závěrečném slalomu 
všichni předvedli, jaký pokrok za 
šest lyžařských dní pod vedením in-
struktorů učinili. Největší satisfakcí 
pro organizátory a dospělé, kteří se 
po celý týden o děti starali, však 
byl dětský potlesk a poděkování při 
závěrečném galavečeru, a především 
projev smutku, že zájezd končí. Rej 
masek je závěrečnou tečkou. Auto-
bus opět přijel, aby účastníky lyžař-
ského zájezdu odvezl nazpět, domů. 
U všech je vedle osobních zavazadel 
zabalena spousta nových zážitků, 
ale i nových kamarádů a především 
pocit, že všichni společně prožili 
příjemný aktivní týden na krušno-
horských svazích. Tak zase příští 
rok. Už se moc těšíme.


