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Ukliďme Radotín

Normalizační tvář Radotína
Radotín je příjemné místo k životu mimo jiné i pro svou jistou izolovanost. Právě pro ni však je zde velmi 
důležitá role dopravního spojení s okolím, hlavně s centrem Prahy. To si místní uvědomovali vždy, i v časech 
nedávno minulých. Podívejme se, jakou podobu hromadné dopravy se podařilo v té době zaznamenat.

Velmi důležitou úlohu
v dějinách Radotína sehrála 
bezesporu železnice – už od 
okamžiku spuštění provozu 
v červenci 1862. Trať,
od roku 1906 dvoukolejná, výrazně napomáhala rozvoji 
průmyslu a současně byla hlavním dopravním prostředkem 
pro radotínské – čemuž odpovídala velikost nádraží  

Budova radotínského nádraží 
je původní z roku 1868 a i přes 
několikeré dostavby (r. 1897, 1903, 
1947) si zachovala jako jedna 
z mála stanic bývalé České západní 
dráhy svůj malebný charakter

Název Praha-Radotín získala stanice 
30. května 1976 v souvislosti 
s připojením k praze

V současné době je 
železniční stanice 
Praha-Ra dotín
třetí
nejvyužívanější 
stanicí v Praze, 
kterou denně projde 
asi 7000 lidí

Známé 
„pantografy“ 
začaly jezdit 
v roce 1973, 
kdy proběhla 
elektrifikace 

Velmi důležitou úlohu

Název Praha-Radotín získala stanice 

„pantografy“ 

Dnes tudy jezdí hlavně nové „Elefanty“

vlečka radotínské cementárny 
postavená v letech 1961-1963 na pravé 
straně Radotínského potoka (původní 
trasa vedla po levém břehu v místě 
dnešní ulice U Drážky)

vlečka radotínské cementárny 

V cementárně 
došlo k mnoha 

významným 
změnám,

vlečka je však 
stále stejná.

jen zeleň 
skryla výhled

 Vjezd k překladišti uhlí – 
za kolejemi je vidět budova 
z areálu firmy Trinoleum 
(před znárodněním 
Wildmann a spol.)

 Vjezd k překladišti uhlí – 
za kolejemi je vidět budova 
z areálu firmy Trinoleum 

V areálu bývalého Trinolea za 
dráhou jsou dnes provozovny 
služeb, haldy uhlí jsou stále 

na svém místě
(vpravo mimo záběr)

Nově položené koleje
v podstatě kopírují 

původní podobu kolejišť

Text a historické foto: Ing. Andrea Gruberová
foto: Emil Souček

zda nedojde k odvolání některého 
z účastníků, získat další peníze, vy-
hlásit výběrové řízení na zhotovitele, 
tedy fi rmu, která bude stavět, vybrat ji, 
vyhlásit, počkat po zákonnou lhůtu...

To vše se točí především kolem otáz-
ky fi nancí – kdy a zda vůbec se je poda-
ří získat. Vzhledem k tomu, že ve Velké 
Chuchli na silné ročníky, které 
co nevidět zamíří z přeplněné 
školky do docela plné školy, 
mysleli s předstihem, podařilo 
se místní samosprávě peníze na 
rozšiřování školního zařízení 
„ukousnout“ z pražského koláče 
dříve, než se probrali na jiných 
místech hlavního města.

Výběr projektanta se uskutečnil 
již na přelomu října a listopadu 
2010. Osloveni pro ně byli ti, kdož 
se umístili na předních místech 
v předchozí soutěži na řešení cen-
tra obce. Z pěti návrhů nakonec 
zvítězil projekt z dílny Grido, architek-
tura a design, s.r.o., nabízející nejra-
cionálnější řešení. I tak se v něm ještě 
škrtalo – konečný rozpočet se podařilo 
dostat na částku 21,9 milionu korun.

Stavebn í  práce by ly  z a hájeny 
19. října, a pokud se stavební fi rma 
Konstuktiva Branco nedostane do vý-
raznějšího časového skluzu, měl by být 
celý pavilon včetně vnitřního zařízení 
připraven před zahájením výuky ve 
školním roce 2012/13.

Ani přístavba, která se buduje vedle 
stávající budovy školní jídelny v Lou-

čanské ulici v Radotíně, nevzniká 
na zelené louce. Tady je ale situace, 
co se týče provozu školy, podstatně 
jednodušší. Ten nebylo třeba nijak 
omezovat, protože se přestavuje ob-
jekt dlouhodobě neužívaný. Nároč-
nost přestavby ovšem vyplynula ze 
skutečnosti, že zde šlo o starou ekolo-
gickou zátěž. Přestavuje se totiž objekt 
původního olejového hospodářství, 
a tak bylo nezbytné části, jež byly do-

statečně pevné, aby je bylo možné dále 
využít, nejprve sanovat a celé nově 
odizolovat.

Nebourala se v podstatě jen spodní 
část suterénu, která také určila velikost 
prostor určených do budoucna pro pro-
voz Klubu Radotín. Směrem vzhůru už 
se nejen nastavuje, ale i přistavuje, 
takže v přízemí se půdorys zastavěné 
plochy zvětší o 60 m2, v patře navíc 
přibude spojovací krček, ten přes stáva-
jící francouzské okno chodby u školní 
družiny propojí nově budovaný prostor 
s objektem školní jídelny a družiny.

Přestože je tato stavba podstatně 
menší než ta chuchelská, bude pro 
ZŠ Praha - Radotín znamenat velký 
kvalitativní posun. V přízemí budou 
nové šatny, jež školní družina i třídy 
prvního stupně usídlené nad jídelnou 
zoufale postrádaly. Také zde bude 
fungovat zdvihací plošina pro tělesně 
postižené, která spojí přízemí s celým 
prvním patrem. Tam vznikne nová tří-
da s kompletním sociálním zázemím, 
odsud se také bude moci procházet 
chodbou ke stávajícím učebnám.

„Přístavbou se navíc zvýší bezpeč-
nost dětí – vznikne další únikový 
prostor – a zlepší se podmínky při 
příchodu do družiny a z družiny, kdy 
dosud docházelo ke kolizi s provozem 
školní jídelny,“ doplňuje radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Do podzemí, jak již bylo řečeno, se 
přestěhuje nízkoprahový klub. Bude 
tu mít vlastní vchod samostatným při-
stavěným schodištěm i vlastní zázemí, 
takže jeho provoz bude moci fungovat 
nezávisle na programu školy.

Investiční akci je možné realizovat 
díky fi nančním prostředkům účelově 
získaným ze státního rozpočtu, kon-
krétně z kapitoly Ministerstva fi nancí 
ČR ve výši 10 milionů Kč (viz Noviny 
Prahy 16 č. 9/2011). 

Hrubá stavba této části je již hotová, 
zakládá se rozšíření přízemí – je tedy 
více než pravděpodobné, že hrubá 
stavba bude před příchodem mrazů 
hotová. Dokončení a vybavení nových 
prostor i terénní úpravy by se tedy 
měly před začátkem příštího školního 
roku stihnout bez problémů.

které sváží komunální odpad, a díky 
laskavému přístupu pracovníků svozu 
se nám podařilo pytle naložit a odvézt 
přímo z terénu. Chtěla bych jim touto 
cestou poděkovat. Mé poděkování pa-

tří také učitelkám a všem žákům, kteří 
se na tomto sběru podíleli, a Úřadu 
městské části Praha 16, jenž zajistil 
odvoz sesbíraného odpadu,“ říká uči-
telka Mgr. Markéta Lukášová. 

Na prvopočátku akce Ukliďme 
svět byl celoživotní sen australského 
stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana 
obeplout svět. V roce 1986 podnikl na 

jachtě cestu kolem zeměkoule. Během 
plavby byl však šokován, když viděl, 
čím vším jsou moře znečištěná a zane-
řáděná. Po svém návratu domů se spojil 
se svými přáteli a společně vyčistili 
270   km mořského pobřeží. Stalo se to 
8. ledna 1989. Další rok se rozšířila kam-
paň po celé Austrálii a poté do dalších 

zemí. Myšlenka Clean Up 
the World byla na světě.

Radot ínské akce se 
tentok rát  zúč a s t n i lo 
celkem asi 160 žáků. 
„Na jaře bychom rádi 
oslovili širší veřejnost 
a věříme, že ve spolu-
práci s Českým svazem 
ochránců přírody bu-
deme moci zapojit do 
úklidových prací i žáky 
vyšších tříd. Závěrem 

bych ráda napsala, že po celou dobu 
příprav a i během celé akce jsem 
měla pocit, že to má opravdu smysl,“ 
uzavírá Markéta Lukášová.

Koordinátorem kampa ně pro 
Českou republiku je Český svaz 
ochránců přírody. Více informací 
na www.cleanuptheworld.org

Rekreační zařízení...

nahradilo nové vybavení. Tyto práce 
navazují na poslední stavební úpra-
vy v objektu realizované před více 
než 6 lety (rekonstrukce společné 
koupelny v přízemí).

Náklady letošních prací dosáhly 

790 tisíc Kč (včetně DPH).
V budově jsou 4 pokoje (2 čtyřlůž-

kové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový) 
a cena ubytování činí 190 Kč za osobu 
a den, pronájem celého objektu stojí 
pouhých 1500 Kč za den.

Více informací na straně 12 a na 
www.praha16.eu/chroboly


