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Úchvatná scenérie...

Pak je čeká nemilosrdný osud – budou 
odstraněny. Zajímavostí je, že dnes ještě 
není rozhodnuto, jak se tak stane. Vzhledem 
k významu území není možné je jednoduše 
odstřelit, a tak týmy expertů přemýšlejí nad 
nejvhodnější uskutečnitelnou cestou.

Jak si čtenáři jistě povšimli, mostní 
konstrukce se postupně vysouvá nad údolí 
ze slivenecké strany a zdaleka jsou na ní 
patrné mozaiky značící její postupné „sle-
pování“. To probíhá přímo na místě a sva-
řování jednotlivých přivážených ocelových 
částí je klíčem úspěchu celého projektu. 
Proto se vedle tradiční vizuální kontroly 

využívá k odhalení kritických míst dokonce 
i ultrazvuk.

Po proběhnuvší úspěšné kontrole následu-
je visutí nad údolí, vždy několika spojených 
sekcí. A rychlost pohybu i 100tunových 
„přírůstků“? Překvapivá – až kolem 5 metrů 
za hodinu.

Další netradiční záležitostí je souběžné 
„dobetonování“ šikmých vzpěr, které zůsta-
nou i po výstavbě a celý most ponesou. Jejich 
základy jsou až v hloubce 25 metrů a „rostou“ 
zespoda. Při současném zakrytí mostovkou 
je nyní využívána ta nejvýkonnější technika, 
která je dostupná: beton-pumpy s dosahem 
do výšky 50 a více metrů.

Od Lochkovského mostu se „plazíme“ 
línou kolonou aut od cementárny do centra 
Radotína. Přesně tento každodenní obrázek 

by se měl radi-
kálně změnit 
již příští jaro. 
Jak mě opako-
vaně uj is t i lo 
několik našich 
průvodců, ter-
mín dokonče-
ní bude dodr-
žen, a to i přes 
značný skluz na 
začátku stavby, 
kdy se dlouhé 
měsíce řeši ly 
majetkopráv-
ní záležitosti, 
a právě ty nej-
vyšš í  mostní 
pilíře v údolní 
nivě vznikají až 
nyní.

Mezi Výpadovou ulicí a Lahovicemi 
je již zcela dokončen jeden jízdní pás (ten 
klesající) v délce přes kilometr. Vyšplhat po 
„průhledném“ schodišti do výšky 20 metrů 
zvládnou téměř všichni účastníci prezentace 
a jsou odměněni pohledem, jenž jen tak 
někdo nezažije – dokonce ani tehdy, když 
bude rychlostní silnice uvedena do provo-
zu, protože výhled do údolí budou ztěžovat 
protihlukové stěny. Přecházíme most přes 
Berounku, pod nímž se plánuje jako součást 
stavby zavěšená lávka pro cyklisty, a blížíme 
se k zajímavému místu: náhle se oba mosty 
spojují v jeden, skoro 35 metrů široký pro-
stor, který bude sloužit jako místo pro otáče-
ní vozidel například v případě havárie.
   Volným tempem přicházíme až na konec 
mostu, ke Strakonické silnici. Překlenuta 
bude až po odklonu dopravy v obou smě-

rech na náhradní 
komunikace, provoz 
ale bude i nadále 
vždy zachován ve 
2+2 pruzích, jinak 
by zde doprava na-
prosto zkolabovala.

Jako bonbonek na 
závěr je připravena 
prohlídka nejvyšších 
částí estakády, zatím 
nespojených se zbyt-
kem mostů. Té se ale 
zúčastní jen hrstka – 
„5 statečných“ v čele 
s e  z b r a s l av s k o u 
starostkou Mgr. Re-
natou Hůrkovou. 
Všechny odvážlivce 

čeká odměna k nezaplacení: pohled ze 
40 metrů na železnič-
ní trať s pantografy 
jako hady, silnice plné 
plechových „korálků“, 
průmyslové areály se 
směšně malými komí-
ny, zbraslavské pano-
ráma se zámkem… „Já 
bych sem dobrovolně 
nešel, kdybych tu 
nepracoval,“ směje se 
Robert Achs, vedoucí 
projektu společnosti 
Bögl & Krýsl pro es-
takádu, a oceňuje tak 
naše odhodlání. 
   Tím nejzajímavějším 
nahoře je vidět zblízka 
tzv. letmou betonáž, tedy 

rodící se most z již dokončených částí (bez 
podpůrných konstrukcí ze země). Probíhá to 
současně na obou koncích hotové konstrukce 
díky „vozíku“, tedy 5metrové sestavě z bedně-
ní, armatur, lan, záchytných sítí a dalších prv-
ků na každé straně, kterou drží pohromadě 
pouze důmyslné zařízení podobné malému 
jeřábu. A jak se dostává beton do takové výš-
ky? Díky kóji, kterou vyzvedává jeřáb tyčící se 
ještě o pár metrů výš nad mosty.

Procházka místy, kde se za rok budou 
prohánět rychlé stroje na kolech a kam bude 
mít lidská noha vstup zapovězen, je úchvat-
ným a výjimečným zážitkem. Můj obdiv pa-
tří především všem lidem, kteří každé ráno 
šplhají po desítkách schodů a bez ohledu na 
počasí svýma rukama staví „dálnici v obla-
cích“. My všichni se již teď můžeme těšit, až 
se po komfortní silnici v roce 2010 poprvé 
projedeme.           

O
bjektiv času       Dopravní hřiště, tzv. dopravka, 

vznikla se stavbou starého sídliště 
v 60. letech minulého století. Byla 

určena především pro školáky, kteří se tam 
učili různé dopravní značky a předpisy. 
Pro děti naší základní školy byl tento 

výcvik povinností. Jak je možné vidět na 
starším ze snímků, jsou na dopravním hřišti 
zcela funkční svítící semafory, opravdové 
dopravní značky a občas i zcela funkční 

policista. Po revoluci v roce 1989 
přestala dopravka fungovat, protože se 

povinná docházka na toto hřiště zrušila. 
K rozhodnutí o zrušení dopravky přispělo 

mimo jiné neustálé ničení budky, kde si děti 
uschovávaly kola, koloběžky a tříkolky. 

Pomalu tam začaly mizet dopravní 
značky a nedávno zmizely i semafory. Teď 
dopravní hřiště slouží spíš jako úkryt pro 
feťáky a nezletilé, kteří sem chodí kouřit 

a pít alkohol. Z dříve malebného hřištátka 
zbyla dnes už pouze rozpraskaná 

vozovka. Nyní se ovšem blýská na lepší 
časy, protože se začalo stavět nové 

dopravní hřiště těsně za naší ZŠ. Často 
proto slyšíme různá pípání, která vyrušují 

hodinu, takže si představte situaci, kdy 
vám učitel říká: Máš za pět-PÍP PÍP 

PÍP…  (Nové dopravní hřiště v areálu 
ZŠ je již zcela dokončeno, vizte 

NP16 č. 5/2009 – pozn. red.)

Jak se nám žije v dnešní Praze? Co všechno se v ní mění? Jak asi 
pražské ulice vypadaly v dobách našich babiček, pradědečků 
či ještě dříve? Odpovědi nejen na tyto otázky hledali v průběhu 
dvou let žačky a žáci, studentky a studenti z deseti pražských 
škol zapojených do projektu Krajina za školou. Tento projekt se rozhodli zpracovávat žáci různých tříd ze Základní školy Radotín. První 
část materiálů jsme přinesli na začátku tohoto školního roku (vizte Noviny Prahy 16 č. 9/2008). Symbolicky dnes školní rok i uzavíráme. 
vybrané fotografie se vztahují k budově současného gymnázia, autobusového spojení a bývalému dopravnímu hřišti. 

Více o projektu na http://praha.krajinazaskolou.cz - Vstoupit jako host - jméno projektu: Radotín

V roce 1905 byla otevřena měšťanská škola na Zbraslavi a radotínské děti začaly tuto školu navštěvovat namísto vzdálenější školy na Smíchově. Na Zbraslav musely 
chodit pěšky přes radotínský přívoz. Proto radotínští začali usilovat o vlastní školu pro starší děti. Stavba budovy pro školu byla povolena již v roce 1921, avšak 
Měšťanská škola vznikla až o rok později. K otevření školy samotné došlo teprve roku 1928 a škola dostala název Masarykova. Do Masarykovy měšťanské školy docházeli 
žáci z 20 okolních obcí. V květnových revolučních dnech roku 1945 byl v budově zřízen lazaret, který ošetřil přes sto dvacet raněných. V roce 1953 zanikla měšťanská 
škola, vznikla nejdříve Jedenáctiletka, která se v r. 1968 rozdělila na základní školu a na Gymnázium. V současné době nese pyšný název Gymnázium Oty Pavla.

Ačkoliv autobusové 
spojení s okolními 

obcemi zajišťovala 
ČSAD již od 2. světové 
války, první autobusová 
linka, která spojovala 

staré sídliště se 
Smíchovským nádražím 
v rámci pražské MHD, 

byla linka 244. Starší 
z fotografií zachycuje 

první den provozu linky, 
29. prosinec 1979. 

Novější snímek 
dokazuje, že po 

osvědčené trase jezdí 
autobusy s číslem 244 

dodnes a umožňují 
cestujícím využívat 

alternativu k vlakovému 
spojení s centrem. 


