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    Na základě rozhodnutí Rady 
Městské části Praha - Zbraslav byly 
koncem roku 2004 odstraněny nebez-
pečné prvky z prostor všech 
dětských hřišť na Zbraslavi. 
Následně byly vytipovány lo-
kality, kde budou ve výhledu 
zřízena nová dětská hřiště od-
povídající normám Evropské 
Unie. Po vypracování pro-
jektové dokumentace bylo 
vypsáno výběrové řízení, 
v němž byla vybrána fi rma 
Karla Komeštíka z Neratovic. 
Všechna nově vybudovaná dět-
ská hřiště (Havlín, hřiště Na 
Plácku, hřiště Ottova a hřiště 
Paškova) jsou v současné době již osa-
zena herními prvky se všemi potřeb-
nými atesty a splňují normy EU. 
   Zatím nejnovější a zároveň největší 

hřiště v ulici Paškově bylo otevřeno k 
1. květnu 2005 a těší se velkému zá-
jmu dětí ze širokého okolí. V současné 

době probíhají přípravy i k možné-
mu vytvoření hřiště pro starší děti, 
tzv. „skatepark“, v oblasti ulice Ke 
Kamínce (bývalé sídliště Subterry).

Eva Soukupová

   Městské části netrpělivě očekávaly 
červnová jednání Rady a Zastupi-
telstva hlavního města Prahy, neboť 
se na nich rozhodovalo o uvolnění 

fi nančních prostředků z rezervy 
pro městské části a jejich rozdělení 
na investiční a neinvestiční dotace. 
Výsledkem je rozhodnutí o necelých 
298 milionech korun, které putují na 
jednotlivé projekty v městských čás-
tech. Šestnáctka se může těšit na 28,5 
milionu korun.
   Jednoznačně nejvíce peněz směřuje 
z městské kasy do škol a školních za-
řízení. Z celkových 119 mil. Kč je na 
rekonstrukce a opravy škol v našem 
správním obvodě určeno 14 milionů. 
Největší fi nanční nároky si vyžádala 
rekonstrukce a přístavba Základní 
umělecké školy v Radotíně, která 
byla v době schvalování již prakticky 
dokončena. Další velkou investicí 
je rekonstrukce střechy Základní 
školy Charlotty Masarykové ve Vel-
ké Chuchli. Ve zbraslavské ZŠ Nad 
Parkem by měl být do konce prázdnin 
dokončen bezbariérový přístup do 
areálu. Toho bude dosaženo výško-
vou úpravou plochy před vstupem do 
budovy a vybudováním dvouramenné 

rampy se zábradlím. Výměny oken 
čekají radotínské mateřské školy 
v Býšovské ulici a na náměstí Osvo-
boditelů i zbraslavskou ZŠ Vladislava 

Vančury, dovybavují se 
školní jídelny (Lipence, 
Lochkov, Radotín).
   Také v oblasti kultury 
a sportu byl městský 
rozpočet štědrý (5,1 
mil. Kč). V Lochkově se 
obnoví veřejně přístupný 
park mezi ulicemi K La-
hovské a U Sladovny, 
který by měl zkvalitnit 
volnočasové akt ivity 
dětí a mládeže díky 
víceúčelovému hřišti na 
míčové hry a dětskému 
hřišti s prolézačkami, 

pískovištěm a kolotočem. Součástí 
investice je i výsadba nových stromů a 

keřů, nákup laviček a zpevnění cest.  
   Ve Zbraslavi budou opravena pietní 
místa a pomníky padlých. „K 60. vý-
ročí konce 2. světové války obnovila 
městská část nápisy na pomnících, 
konzervovala kámen a provedla sa-
dové úpravy. Nyní nás čeká obnova 
dalších sedmi pomníků u kostela sva-
tého Havla,“ upřesňuje Oskar Botha 
z odboru místního hospodářství další 
záměry MČ. 
   V Radotíně by měla začít velká 
investiční akce – přístavba a nástav-
ba knihovny v Loučanské ulici, jejíž 
celkové náklady dosáhnou částky 10 
milionů korun. Knihovna se rozšíří, 
bude přistavěno patro a stávající pro-
story projdou celkovou modernizací. 
V srpnu bude vybrán dodavatel prací, 
stavba by měla být zahájena v říjnu a 
dokončena na jaře 2006. 
   Ojedinělou záležitostí je projekt 
Městské zahrady Zbraslav, o němž 
se v únorovém čísle Novin Prahy 16 

   O obytných zónách jsme na tomto 
místě již psali (viz Noviny Prahy 16 č. 
11/2003). Přes veškerou snahu se však 
stále nedaří vysvětlit všem obyvate-
lům šestnáctky, jaký je vlastně účel 
obytné zóny a jak se v takto označené 
ulici chovat. Pojďme si tedy shrnout to 
nejdůležitější.

   Obytná zóna by nikdy neměla být 
pouze ulicí s dopravním značením IP 
26a a IP 26b (začátek a konec obytné 
zóny), aniž by komunikace svým 
charakterem, dopravním významem 
či stavební úpravou neodpovídala 
pobytové funkci (hra dětí, pohyb osob 
v uličním prostoru, využití ploch zele-

ně atd.), která v obytné zóně potlaču-
je funkci dopravní (spojovací). To 
je zdůrazněno především stavebním 
uspořádáním komunikace (jednotná 
výšková úroveň, zpomalovací prahy).
   Jak se tedy správně chovat v obytné 
zóně? Základní vizí obytné zóny je 
vzájemná tolerance všech účastníků 
provozu na pozemních komunikacích: 
chodci smějí užívat komunikaci v celé 

  Před třemi roky zasáhla  území 
České republiky ničivá povodeň. 
Katastrofa, která se nevyhnula ani 
Praze a která ničila majetek hlavně 
v přilehlých částech u řek Vltavy 
a Berounky, napáchala na území 
hlavního města škody v hodnotě 
30 miliard korun. Přírodní živel si 
svoji daň vybral i na území Chuchle, 
Zbraslavi, Radotína i Lipenců. 
   Pětisetletá voda ukázala na nedo-
statečnost protipovodňových opatře-
ní, která byla ve všech problematic-
kých lokalitách v předchozích letech 
dimenzována na vodu stoletou. Proto 
jsme všichni s povděkem zazname-
nali iniciativu Magistrátu hl. města 
Prahy vyčlenit fi nanční prostředky 
na vyprojektování a vybudování 
účelného systému protipovodňové 
ochrany, jenž odolá průtoku vody 
srovnatelného se srpnem 2002. 
   Máme tři roky po hrůzostrašném 
představení, které nám osobně 
Vltava s Berounkou připravily, a 
Praha je ze sedmdesáti procent 
ochráněna proti pětisetleté vodě. 
Použití do té doby všech dokonče-
ných částí ochrany bylo vyzkoušeno 
při červencovém cvičení Voda 2005. 
Při něm se prokázalo, že je možno 
během jedenácti hodin provést in-
stalaci protipovodňového systému. 
To je při aktuálních podmínkách 
dostatečně krátký čas, jelikož me-
teorologové a vodohospodáři jsou 
schopni dva dny, tedy 48 hodin 
dopředu, oznámit stav případného 
ohrožení. 
   Letos měly být dle plánu dokon-
čeny ochrany i ve správním obvodě 
Prahy 16. Bohužel tomu zatím tak 
není, ale důvody jsou objektivní. 
Především investiční nákladnost 
celé realizace, která Prahu vyjde 
na 2 miliardy Kč. V některých 
případech dochází k prodlužování 
stavebních procedur vzrušenou dis-
kusí účastníků stavebního řízení o 
účelnosti vynaložených fi nančních 
prostředků k hypotetické pravdě-
podobnosti zopakování katastrofy. 
Nepodceňujme přírodu a vyslech-
něme postižené povodní. Některé 
ztráty nejdou fi nančně vyčíslit. 
  Příští rok by měly být ochráněny 
i zbývající oblasti, tedy i ty naše 
v Praze 16 a jak se říká: ,,Štěstí přeje 
připraveným.“ 

V  r o c e  2 0 0 5 
j s m e  o s l a v i l i 
890. výročí od 
p r v n í  ově řené 
písemné zmínky 
o  Z b r a s l a v i , 
k d y  Z b r a s l a v 
byla  k n ížetem 
Vladislavem I. 

darována klášteru kladrubskému. 
Nicméně oblast Zbraslavi byla osídle-
na již mnohem dříve, nejstarší arche-
ologické nálezy se datují do pozdní 
doby kamenné. Větší množství ná-
lezů pochází z doby 5. - 4. stol. před 
naším letopočtem, kdy se osídlení 
prokazatelně rozprostíralo na místě 
staré Zbraslavi. Ve 2. století před 
Kristem zde Keltové založili roz-
sáhlé oppidum, které svou rozlohou 
157 hektarů přesahovalo pozdější 
města středověku, a pravděpodobně 
se jednalo  o centrum jejich moci v 
Čechách. Kolem přelomu letopočtu 
bylo hradiště vypleněno a dalších 
500 let se nepodařilo navázat na hos-
podářský a kulturní vývoj vyspělé 
keltské společnosti.
  Podle Václava Hájka z Libočan 
vznikl na místě keltského hradiště 
kolem roku 711 n. l. hrad, který 
Libušina sestra pojmenovala po sobě 
Kašín. Kronikář dále píše: „V létech 
840 jeden z Vladyk znamenitých, 
jemuž jméno bylo Zbraslav, z hradu a 
města Kášina syn Chleboslava, syna 
Prostoslava, syna Bivojova, manžela 
někdy Káši, sestry Libušiny, maje 
mnoho dobytku a jsa bohatý na stříb-
ro i na zlato, dvůr hrazený a příbytek 
rozložitý, mezi řekami dvěma, dal 
sobě postaviti, která je jedné jméno 
Vhltava a druhé Mže, aneb Mizka 
a od svého jména dal jemu jméno 
Zbraslav a krásnou zdí z tvrdého 
kamene jej dal obezdíti a ze svého 
hradu Kášina každý den na něj hle-
děl.“ Podle této kroniky by Zbraslav 
patřila k jedněm z nejstarších osad 
v Čechách. V celé historii Zbraslavi, 
Hradiště nad Zbraslaví a Havlína je 
mnoho otazníků, ale s jistotou mů-
žeme prohlásit, že Zbraslav se vždy 
výrazně zapisovala do českých dějin.
   Pokud se o historii chcete dovědět 
více, doporučuji vám knihu Karla 
Paška „Zbraslavské listy” vydanou 
v roce 1995, ze které jsem také 
citoval, nebo internetové stránky 


