
  

   Třetí měsíc sledujeme situaci linky 
165 spojující Jižní Město se Zbraslaví 
a Radotínem. Původně to začalo 
rubrikou K.O. v lednovém čísle Novin 
Prahy 16. Přidaly se webové stránky 
Městské části Praha 16, které své čte-
náře vyzývaly ke sdělení zkušeností 
s cestováním touto linkou. O kauze 
informovala i ČTK, objevily se krátké 
články v pražském tisku. Zdá se, že se 
situace mění k lepšímu. 

Podle Filipa Drápala, tiskového 
mluvčího společnosti Ropid (Regio-

Baně mají dalších 200 metrů chodníku
Na konci loňského roku byla 

předána dokončená stavba II. eta-
py chodníku při ulici Na Baních. 
Investorem stavby byla Městská část 
Praha – Zbraslav a zhotovitelem spo-
lečnost Viamo Praha spol. s r.o. 

Stavba byla hrazena z rozpočtu 
městské části a stála 2 098 988 Kč. 
V průměru 1,5 metru široký asfaltový 
chodník navázal u ulice Na Drahách 
na etapu I. a lemuje komunikaci Na 
Baních až po ulici Kubínova. Součástí 
stavby je i opěrná zeď v zatáčce ulice 
Na Baních naproti vodojemu a pře-
chod pro chodce k zastávkám MHD 
„Na Drahách“.

MČ Praha – Zbraslav tak učinila 
další krok k zajištění většího bezpečí 
chodců, a to jak těch na Baních byd-
lících, tak i těch, kteří se vydávají na 
výlet ke kapličce, na vyhlídku k vysí-
lači či po červené na Jíloviště nebo až 
do Všenor.

   V rozpočtu MČ Praha – Zbraslav 
je na letošní rok počítáno s investicí 
další etapy chodníku, a to k zastávce 

MHD „Pod Zatáčkou“, a také s vy-
projektováním posledního úseku 
po konečnou linky 129. Pokud te-

Radotín mění plán 
jarního úklidu

Březen je měsícem horečných 
příprav jarních úklidů komunika-
cí, které obyvatelé v Radotíně i na 
Zbraslavi očekávají s příchodem 
dubna. V menších městských částech 
již úklid proběhl. 
   Radotínští se letos mohou těšit na 
rozšíření čištění do dalších lokalit. 
Změny se týkají především oblasti 
mezi ulicí Na Betonce a sokolovnou 
a také Sídliště. V prvním případě jde 
o úplnou novinku, tato lokalita se 

Kolektory se zpřístupňují
   S lehkým skřípotem se před námi 
otevírají těžké dveře a my vstupuje-
me do labyrintu podzemních chodeb. 
Výtahem jsme sjeli pohodlně 30 met-
rů pod Senovážné náměstí, nad námi 
hlučí velkoměsto, a nás vítá svět tmy, 
ticha, inženýrských sítí a techniky 
vůbec…
   Pražské kolektory se oteví-
rají veřejnosti. Tato zpráva se 
v pražských sdělovacích pro-
středcích objevila již na začátku 
loňského roku a nešlo o žádný 
žert. Hlavní město se rozhodlo 
ve spolupráci s akciovou spo-
lečností Kolektory Praha, která 
spravuje síť podzemních cho-
deb pod metropolí, zpřístupnit 
některé části tunelů v centru. 
Již od prosince tak mohou sku-
piny zájemců navštívit místa, 
která byla dosud „běžným smr-
telníkům“ zapovězena.
   Co je to vlastně kolektor? Jde 
o průchozí podzemní liniové 
stavby, které slouží k vede-
ní a ukládání inženýrských 
sítí (trubních i kabelových). 
Inženýrské sítě jsou díky nim 
přístupné pro stálé kontroly, 

dy půjde vše, tak jak má, dostane-
me se v roce 2009 na Baně a z Baní 
pěšky a bezpečně. 

T í m  a l e  ú s i l í 
Zbraslavi o zajiš-
tění bezpečnost i 
chodců nekončí . 
Dalšími nebezpeč-
nými úseky, které 
hodlá MČ Praha - 
Zbraslav řešit, jsou 
n a př í k l a d  c e s t a 
od mostu Závodu 
míru k lesní zoo-
log ic ké  z a h r adě 
v  B ř e ž a n s k é m 
údol í ,  propojen í 
Zbraslavi a osady 
Strnady či zajištění 
bezpečného př í-
stupu Lahovických 

k zastávce MHD směr Praha.

opravy a údržbu. Případné závady se 
odstraňují přímo v kolektoru a bez 
porušení komunikací – to je jejich 
hlavní výhoda, občan tedy vlastně 
ani netuší, že došlo k havárii, že se 
vedení opravují, modernizují. Na 
povrchu není nutné obcházet ohra-
zená místa

165 bude jezdit s GPS

   Vážení spolu-
občané, volba 
prezidenta re-
publiky, a pře-
devším způsob, 
j a k ý m  p r o -
běhla, vzbudi-
la velké emoce. 
Nechci se vyja-
dřovat k volbě 

samé, jejímu výsledku, významu pro 
toho či onoho. To už udělalo mnoho 
jiných přede mnou. Chci psát o tom, 
jak probíhala. Veřejnost, novináři 
i televizní komentátoři se vzácně 
shodovali na tom, že nedůstojně. 
Slova jako fraška, hanba a meziná-
rodní ostuda byla skloňována ve 
všech pádech. Já s tímto hodnoce-
ním nesouhlasím. 
   Myslím, že probíhala demokratic-
ky. Že to byl dokonce školní příklad 
do učebnice pro děti, co to vlastně 
demokracie je. Že to je vláda lidu, ale 
prostřednictvím volených zástupců. 
Z toho logicky vyplývá, že jaký je 
lid, takoví budou i jím zvolení zá-
stupci. Do učebnice pro třetí třídu 
bych ještě připsal, že chytří a dobří 
lidé si zvolí chytré a dobré zástupce, 
hloupí a špatní naopak. Zástupci se 
občas sejdou a svádějí spolu to, čemu 
se říká parlamentní boj. Ten má svá 
psaná pravidla, která například 
říkají, kdy a kde se shromáždění 
zástupců koná, jak se hlásí o slovo, 
jak se hlasuje atd. Obvykle se přísně 
dodržují. Pak má ještě nepsaná pra-
vidla, která jsou v podstatě totožná 
s těmi ostatními nepsanými. Jako 
že je slušné pozdravit, neplivat na 
zem, dávat přednost starším, ženám 
nebo nemluvit sprostě. Dodržují se 
obvykle tak přísně, jak je to běžné 
i u lidu, který zástupce zvolil. Je to 
dané tím, že je volil ze svých řad. 
Definici demokracie pro třetí třídy 
bych ukončil takto: nejdůležitější 
forma boje v demokracii je hlaso-
vání, výsledek hlasování, které boj 
rozhodne, je závazný. Jak pro vítěze, 
tak pro poražené.

Z pohledu této definice demo-
kracie při volbě prezidenta dopadla 
na jedničku. Nelze jí nic vytknout. 
Všichni, kdo nad ní vyjadřovali 
svou nelibost, si ani neuvědomova-
li, že jejich slova se ve skutečnosti  
netýkala volby prezidenta, ale lidu, 
nás všech.

Velikou vlnu diskusí a vášní roz-
poutala prořezávka přibližně deseti 
stromů v oblíbeném místě a cílovém 
bodu procházek – v radotínských 
Říčních lázních. Na přelomu měsíce 
ledna a února nechal majitel areálu 
provést rozsáhlý zásah do stromoví, 
které donedávna dělalo této oblíbe-
né lokalitě tradiční přírodní kulisu. 
Problém je, zdali rozsah a důvod 
prořezání byl v souladu s platnou le-
gislativou zákonu o ochraně přírody 
a krajiny.

Vlastník argumentuje, že pro-
řezávka byla provedena z důvodu 
špatného zdravotního stavu stromů 
a z toho vyplývajícího ohrožení zdra-
ví kolem procházejících lidí a projíž-
dějících cyklistů, tedy aby návštěva 
areálu byla pro každého bezpečná. 
Je pravdou, že mnoho stromů nejen 
v říčních lázních, ale i jinde podél 
Berounky vykazuje napadení dřevo-
kaznými houbami a části kmenů jsou 
vyhnilé a duté, což potvrdili i kom-
petentní pracovníci správce břehů 
toku Berounky – Povodí Vltavy a.s., 
ale byl takový rozsah zásahu zcela 
na místě? 
   Vzhledem k tomu, že provedenou 
prořezávkou od zahradnické firmy 
došlo pravděpodobně u některých 
stromů k nevratnému poškození 
a nejedná se o výchovný, bezpeč-
nostní či zdravotní řez, bylo zahá-
jeno přestupkové řízení oddělením 
životního prostředí Úřadu městské 
části Praha 16. Důležitým důkazním 
a objektivním materiálem bude nezá-
vislý dendrologický posudek, který 
si radotínská radnice objednala od 
znalce z oboru na základě provedené-
ho místního šetření. Ten by měl po-
soudit adekvátnost zásahu, zhodnotit 
míru poškození stromů a vyčíslit 
vzniklé škody a měl by být podkla-
dem pro stanovení výše pokuty. 
   Záležitostí se na svém jednání za-
obírala i Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 16. Přizváni 
byli i zástupci z veřejnosti, kteří tuto 
kauzu sledují. Jasné je, že případ-
nou pokutou nedojde k obnovení 
situace a stavu v Říčních lázních. Je 
potřeba tento, zcela bezprecedentní 
případ, řešit ruku v ruce s postihem 
i stanovením náhradní výsadby, což 
by mělo být motivem pro majitele 
areálu a uspokojivým výsledkem pro 
veřejnost. 
 


