
Vážení čtenáři,
v aktuálním čísle je nahrazena pravidelná rubrika ,,Objektiv času“ rubrikou zcela 
novou, a to pod názvem ,,Uličník Prahy 16“. Pravidelně se budete na tomto místě se-
tkávat s fotografi emi některých ulic a náměstí nacházejících se v Praze 16, doplněné 
popisky proč a z jakého důvodu nese dotyčná komu-
nikace či prostranství  svoje pojmenování. Příznivce 
historických fotografi í a retrospektivních ztvárnění 
však můžeme uklidnit, že se v budoucnu k podobné 
rubrice jako byl ,,Objektiv času“ dozajista vrátíme.  

Ulice Zderazská - Radotín
Pojmenování je odvozeno od části vsi Křenice 
u Klatov, která se jmenuje Zderaz. Do roku 1977 
nesla jméno Husova.

Ulice Za Ovčínem - 
Lochkov
Leží v místech, kde 
se  až  do  konce
19. století nachá-
zel ovčín. Do ro-
ku 1974, kdy byl 
Lochkov připojen 
k Praze, se komu-
nikace jmenovala  
Radotínská, z dů-
vodu jejího směřo-
vání k této městské 
části.

Ulice Na Baních - 
Zbraslav
Báně, nyní sou-
čás t  Zbras lav i , 
dříve samostatná 
ves, která dosta-
la název podle 
bání - dolů, kde se 
těžilo zlato. Ulice 
Báněmi prochází.
Do r. 1976 nes-
l a  k o m u n i k a -
ce  jméno  Dob-
říšská. Tehdejší 
p o j m e n o v á n í 
bylo podle své-
ho směřování od 
Zbraslavi k Dob-
říši. 

Ulice Fuchsova - Zbraslav 
Nese jméno po zbraslavském rodákovi Miroslavu 
Fuchsovi (1922 – 1945), který zde padl v květ-
nu v roce 1945. Do roku 1976 to byla ulice 
Přemyslova. Původní název poukazoval na souvis-
lost Zbraslavského kláštera s rodem Přemyslovců.

Ulice Slinková - Radotín
Komunikace dostala jméno od slova slínek, což je vy-
pálený vápenec, polotovar k výrobě cementu. Z hlediska, 
že se v Radotíně nachází cementárna a poblíž této ulice, 
která se dříve jmenovala Slavojova, směřovala vlečka ke 
staré cementárně, je jistě na místě tento název.

starostka MČ Praha 16 Hana Žižková, 
a dodala: „Věřím, že v průběhu roku 
2006 se opět shledáme, tentokráte při 
zahájení staveb 514 a 513 silničního 
okruhu kolem Prahy.“
  Nový nadjezd se začal stavět 16. 
listopadu 2004 a jeho součástí byla 
oproti původním plánům také re-
konstrukce vozovky bezejmenné 
komunikace a nový chodník až ke 
Zbraslavské ulici. Stavbu významným 

způsobem fi nančně podpořil Státní 
fond dopravní infrastruktury, z cel-
kových nákladů 280 milionů korun 
zajistil 240 milionů. 
   Milovníky cyklistiky potěší, že na 
levém břehu Vltavy byl položen zá-
klad budoucí stezky, která by měla být 
vedena mimo místních komunikací 
a spojit Malou Chuchli s Lahovicemi. 
Podle schváleného rozpočtu jsou letos 
fi nanční prostředky na její přípravu 
i realizaci (viz článek Ochrana proti 
velké vodě prioritou na této straně).     

také dvě vozidla stávajícího vozového 
parku a další drobnou techniku, pře-
devším na údržbu zeleně. Neobvyklé 
zařazení tří zaměstnanců přímo do 
organizační struktury úřadu a ne do 
obchodní společnosti nebo zvláštní 
příspěvkové organizace, jako je to 
třeba v případě radotínských tech-
nických služeb, vysvětluje Valenta 
následovně: „Jediným důvodem je 
úspora, u vlastních zaměstnanců totiž 
ušetříme devatenáctiprocentní daň 
z přidané hodnoty.“
   Další otázkou je, kde bude technika 
„ustájena“. Předpokládá se, že měst-
ská část plně využije svého objektu 

v ulici U Malé řeky 3, který dnes fun-
guje jako kulturní centrum Zbraslavi 
(Divadlo J. Kašky, nová obřadní síň). 
Rozhodnutí má ale dopad na dosavad-
ní nájemce garáží, kteří již obdrželi 
výpovědi a musí prostory uvolnit.
   Rok 2006 bude znamenat postupné 
uvedení komunálních služeb do živo-
ta. Hned na jaře začne ulice brázdit 
úklidový stroj, zdánlivě bude nejprve 
„tahat za kratší konec“, protože úklid 
všech komunikací provede také fi rma 
zajišťující zimní údržbu. Na chod-
nících ale bude CityCat 2020 XL 
kralovat od samého počátku. V dubnu 
nastoupí zbylí dva zaměstnanci a za-
hájí se další „letní“ činnosti (údržba 
zeleně, svoz odpadu). Začne také 
příprava na náročnou první zimu ve 
vlastní režii.

břemen a výkupy pozemků), opatření-
mi proti vnitřním vodám a podetapami 
Zbraslav - zámek, Zbraslav - město 
a Radotín. Obě městské části by měly 
být ochráněny proti povodni do konce 
příštího roku. Dalších 5 milionů míří 
Pražské vodohospodářské společnosti 
na úpravy vypouštěcích objektů, aby 

v případě povodní nedošlo k poškoze-
ní kanalizačního systému.
   Všechny městské části zajímá ka-
pitola městská infrastruktura, z níž 
jsou rozdělovány prostředky na tech-
nickou vybavenost, tedy na budování 
inženýrských sítí a komunikací. Letos 
půjde na šestnáctku celkově 113 mi-
lionů. Na Zbraslavi se chystá dlouho 
odkládaná rekonstrukce komunikace 
Žitavského od mostu Závodu míru 
směrem ke kamenolomu, v Lahovi-
cích by po vynucené přestávce měla 

pokračovat výstavba splaškové kana-
lizace. Schválenou prioritou Lipenců 
je rekonstrukce ulice Josefa Houdka, 
pokračovat bude příprava další části 
Jílovišťské komunikace. Radotín střed 
a Radotín západ jsou netrpělivě oče-
kávané akce. U středu jsou připraveny 
fi nanční prostředky na celou etapu, 
u západu na zahájení první části. Pe-

níze míří také do Lochkova, kde by 
měla pokračovat rekonstrukce dalších 
místních komunikací.
 Pozornost obyvatel šestnáctky smě-
řuje rovněž do Malé Chuchle. Po 
dokončení přemostění Strakonické 
je v plánu pokračování stavby připo-
jením k Velké Chuchli (12 mil. Kč) 
a také vybudování cyklostezky, která 
by měla spojit hotový krátký úsek 
v Malé Chuchli s postavenými cesta-
mi v rámci rekonstrukce Lahovického 
mostu. Na druhém břehu Vltavy se 

bude současně stavět cyklostezka 
Modřany – most Závodu míru. Na 
všechny projekty podporující zdravý 
pohyb na dvou kolech vyčlenila Praha 
33,8 milionu korun.
   Rozšiřovat by se měl městský ka-
merový systém (50 mil. Kč), který 
výrazně pomáhá policii při odhalo-
vání trestné činnosti i jako prevence 
kriminality. Letos se předpokládá 
výstavba 72 nových kamerových sta-
novišť a Městská část Praha 16, kde se 

stávající čtyři kamery plně osvědčily, 
se bude snažit o umístění další na ně-
které z problematických míst. 
   Posledním významným projektem, 
který byl v rozpočtu schválen a přímo 
se týká Prahy 16, je stavba Hasičské 
stanice Radotín (viz Noviny Prahy 
16 č. 10/2005). Město počítá s tím, 
že schválených více než 12 milionů 
pokryje dostavbu celého areálu, který 
bude sloužit i záchranné službě a dob-
rovolným hasičům.


