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Výraznou dominantu smíchovského břehu Vltavy tvoří
vyrovnávací věž Děvín, která
v minulém roce oslavila čtyřicet let od uvedení do provozu.

davatelů stavby – Vítkovické
železárny
Klementa Gottwalda –
odmítl na stavbu dodat
požadovaný
stavební
materiál s tím, že plní
Konstrukce vodárenské věže byla důležitější zakázky pro
vyprojektována architektem Kar- tehdejší Sovětský svaz.
lem Hubáčkem jako tři paralelní,
vzájemně spojené ocelové válce Zajímavým detailem
o výšce 50 metrů a průměru 3,5 je vrchol věže
metru. Stavba slouží především
jako vyrovnávací vodárenská věž, Teprve reálná hrozba,
která tlumí vodní rázy v potrubí. že rozestavěná sídliště
Pojďme se z tohoto vzácně oteví- na jihozápadním okraji
raného místa rozhlédnout po oko- Prahy zůstanou bez
pitné vody, přiměla
lí.
stranické a vládní činiStavba probíhala v letech tele k akci a příslušné
1 976 – 1 977 a byla poznamenána tuny oceli byly převevšemi neduhy, které provázely deny na stavbu věže.
téměř každou stavbu v době re- Ocelové válce jsou
álného socialismu. Dnes se zdá opláštěné modrým a bíneuvěřitelné, že jeden ze tří do- lým plechem, panely
z Copilitu zasklily prohnuté stěny chránící
vnitřní schodiště. Zajímavým detailem, který
dnes bohužel zaniká
v záplavě instalovaných
komunikačních zařízení,
je samotný vrchol věže
vyvedený v bílé barvě
a tvořící písmeno „H“
jako odkaz na příjemní
svého tvůrce.
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ !

P ODAŘÍ SE ZLEPŠIT R ADLICKOU RADIÁLU ?

Nová tepna Prahy – tento slogan
určitě někteří z vás zaznamenali
v rámci mediální kampaně
Magistrátu hlavního města
Prahy, kterou se snaží přesvědčit veřejnost o prospěšnosti výstavby
Radlické
radiály.
Příprava výstavby radiály, jejíž
podoba bude mít zásadní dopad
na obyvatele Jinonic a Butovic,
po delší odmlce pokročila do
další fáze: od října 2017 probíhá
územní řízení.

Radlická radiála se má stát hlavní
sběrnou komunikaci pro západní
část Prahy, která naváže na dálnici
D5 (Rozvadovská spojka) a povede
mezi sídlišti Nové Butovice
a Botanica ke stanici metra Nové
Butovice. Zde je plánováno, že radiála bude umístěna na pilířích deset
metrů nad povrchem v blízkosti Jinonického zámečku (ve výšce jeho
střechy), dále povede Jinonicemi
přibližně v trase dnešní Radlické
ulice. Za stanicí metra Jinonice pak
radiála povede tunelem a vyústí
v oblasti Zlíchovského tunelu na
vnitřní městský okruh.
Institut plánování a rozvoje
Prahy (IPR) uvádí, že radiálou bude
jezdit více než 80 tisíc vozidel za
den. Po dnešní Radlické ulici jezdí
denně necelých 20 tisíc vozidel; ulicemi Karlštejnská a Klikatá dnes
projede dalších cca 10 tisíc vozidel
– údaje dle TSK hl. m. Prahy. Reálně lze tedy očekávat trojnásobný
nárůst dopravy skrze Jinonice. Dle
měření TSK nyní na konci dálnice
D5 dvě třetiny vozidel sjíždí ve
směru Motol; zbytek vozidel pokračuje ulicí Bucharova do Jinonic. To
se po zprovoznění radiály změní:
dle modelu IPR bude naprostá
většina dopravy z dálnice D5 pokračovat po radiále do Jinonic.
Přes očekávanou vysokou intenzitu dopravy jsou v projektu pro

KŘIŽOVATKA ŘEPORYJSKÁ JE DLE SOUČASNÉHO NÁVRHU INVESTORA SITUOVÁNA V OBLASTI MEZI JINONICKÝM ZÁMEČKEM A STANICÍ METRA NB.

územní řízení v Jinonicích navrženy
jen dva krátké tunely v délce 356 m
(od metra Jinonice) a 348 m (podél
Butovic). Navzdory protestům
obyvatel Jinonic zůstal v projektu
nezakrytý úsek u Tyršovy školy
a sídliště Jinonice v délce 162 metrů (zakrytí se zvažuje, ke změně
projektu zatím nedošlo). V nejhustěji obydlené oblasti mezi sídlištěm Nové Butovice a oblastí
Botanica se zatím o žádném zakrytí
v projektu neuvažuje.
Projekt radiály vůbec neřeší
situaci dopravní zácpy na městském okruhu (tunel Blanka,
Barrandovský most). V tunelech nesmí auta stát, a proto je v takových
případech vjezd do tunelů
regulován (pozastavován) – u tunelu Blanka dochází k regulaci vjezdu
v průměru 3,5 hodiny denně (údaje
TSK). Lze předpokládat, že v případě regulace na Městském okruhu
dojde k regulaci dopravy směrem

OTEVŘENÝ ÚSEK MEZI TUNELY V BLÍZKOSTI TYRŠOVY ŠKOLY A JINONICKÉHO SÍDLIŠTĚ – SOUČASNÝ NÁVRH INVESTORA.

do centra i na radiále. Při uzavření
tunelů budou řidiči hledat nejkratší
náhradní trasy přes starou zástavbu Jinonic. Již současná dopravní
situace je v období dopravní špičky
špatná, s ohledem na výrazný nárůst dopravy na radiále se v případě kongesce může do jinonických
uliček valit až trojnásobné množství
aut.
Řada obyvatel a spolků z Jinonic se přes deset let snaží radiálu
„polidštit.“ V roce 2012 sepsal petiční výbor v čele s Ing. Františkem
Čubou petici, kde byly uvedeny klíčové připomínky a kterou podepsaly stovky obyvatel Jinonic.
Současný projekt, který byl veřejnosti představen minulý rok,
uvedené požadavky v řadě zásadních bodů ignoruje. V průběhu
přípravy aktuálního projektu se
obyvatelé a spolky z Jinonic snažili
do věci zapojit. Byli však
odkazováni na vyjádření se
v územním řízení. Po zahájení
územního řízení proto spolky a neformální komunity z Jinonic spojily
síly za účelem zlepšení podoby radiály. Výsledkem je „Petice za
zlepšení Radlické radiály“ z 25. 1.
2018, kterou podepsalo více než
1200 obyvatel Jinonic a okolí, přičemž sběr podpisů pokračuje. Současně byly s pomocí odborníků
vypracovány námitky pro dotčené
vlastníky nemovitostí v Jinonicích
a Butovicích, které mohli vlastníci
nemovitostí uplatnit v územním
řízení.
Lhůta pro podání námitek skončila
12. 2. 2018 a dle stavebního úřadu
bylo ve věci podáno více než 300
námitek. Základními požadavky
petice a námitek jsou:
1) Zamezení rozlévání dopravy do
staré zástavby v případě dopravní
zácpy na radiále.
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2) Větší rozsah zakrytí radiály (např.

u Tyršovy školy, oblast Botanica).
3) Zlepšení urbanistického řešení,
zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické
ulice.
V reakci na podané námitky náměstek pro dopravu Hl. města Prahy
Petr Dolínek pro MF Dnes uvedl:

„Musíme najít kompromis, protože
některé námitky jsou zjevně relevantní.“ Náměstek „... jako nejzásadnější vnímá požadavek na zakrytí
radiály v její horní části,“ tj. v oblasti

Nové Butovice – Botanica (viz článek
„Stížnosti brzdí novou radiálu“ z 26.
2. 2018).
Sepsáním petice a podáním námitek naše činnost nekončí. V březnu jsme se potkali se zástupci
Odboru
strategických
investic
MHMP za účasti projektantů
Radlické radiály a předního českého
odborníka na urbanismus. Plánujeme
další schůzky s politickými zástupci
Prahy 5 a magistrátu Hlavního města
s cílem představit jim naše představy
a požadavky.
Naším cílem není stavbu radiály
zastavit, snažíme se prosadit řešení,
které bude mít co nejmenší negativní
dopad na místní obyvatele při co největším zachování výhod, které bydlení v Jinonicích a Butovicích nabízí.

OKOLÍ STANICE METRA JINONICE – SOUČASNÝ NÁVRH INVESTORA.

Pokud si přejete dostávat aktuální informace, zašlete nám
email na pripominky@radiala.cz. Základní aktuality zveřejňujeme také na www.radiala.cz a www.facebook.com/RadlickaRadiala, kde naleznete i informace, jak lze úsilí o zlepšení Radlické

radiály podpořit finančně.
Jménem všech zapojených osob – petiční výbor „Petice za zlepšení
Radlické radiály“ z 25. 1. 2018: MDDr. Petr Smejkal, JUDr. Milan
Kostohryz, Ph.D., Ing. Michal Procházka a Ing. František Čech.
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VZPOMÍNÁME

Dne 23. 2. 201
zemřel nečekaně ve věku 50
let spoluzakladatel
jinonického Cotton Baru
(Jinonická Garáž)
8

Miroslav Rychtařík
Čest jeho památce.
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B EZ VLASOVCŮ BY NASTAL MASAKR

Rozhovor s Pavlem Žáčkem
o nových poznatcích o podílu vlasovců na osvobození
Československa v květnu
1945.
Pokračování z minulého čísla.
Rozhovor převzatý ze serveru Aktuálně.cz.

Nebýt vlasovců, Praha by v roce 1945 skončila podobně jako
zničené a vypálené hlavní
město Polska, tvrdí historik
Pavel Žáček.

TIRÁŽ

J INONICKÝ KURÝR
ČÍSLO

31 , ROČNÍK VI.

ŠÉFREDAKTOR

SVATOPLUK BARTOŇ

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA,
GRAFICKÁ ÚPRAVA

M ARTIN J AROLÍMEK

EDITOR

PRAHA-SMÍCHOV, 6. 5. 1945. LEGENDÁRNÍ SOVĚTSKÉ TANKY T-34 DORAZILY DO PRAHY O TŘI DNY
DŘÍVE NEŽ TY Z RUDÉ ARMÁDY. J EN NA NICH NESEDĚLI RUDOARMĚJCI, NÝBRŽ RUSOVÉ ČI
UKRAJINCI V UNIFORMÁCH WEHRMACHTU.
FOTO: ARCHIV PAVLA ŽÁČKA

Aktuálně.cz: Nebyly motivy vlasovců
bránit Prahu docela prozaické? O výsledku války bylo rozhodnuto, a tak
si útěkem k americké armádě chtěli
vylepšit svou pověst. Prostě se na poslední chvíli odklonili od nacistů,
chtěli se přidat k vítězům a zachránit
si tak kůži...

války na spadnutí, to už bylo dávno všem
jasné.
Jen pro zajímavost – vlasovci se
najednou rozpomněli i na československé
legie na Rusi v době občanské války
a začali se na ně odvolávat. Chtěli si
prostě připravit co nejlepší podmínky na
dobu po válce, kdy by mohli svůj boj
prezentovat jako pomoc pražskému poPavel Žáček: Je to mnohem složitější. vstání.
Ferdinand Schörner, velitel skupiny armád Střed na území protektorátu Čechy A.cz: Spojení sovětských partyzánů
a Morava, chtěl, aby se vlasovci přesu- a vlasovců?
nuli k Brnu a vyztužili tam východní
frontu. Zejména generál Buňačenko byl Pozoruhodné, že? To ale není vše. O tom,
ale přesvědčen, že by tím jeho 1. pěší jak byla situace na konci války složitá,
svědčí i to, že skupiny sovětské NKGB,
divize ROA byla odsouzena k zániku.
On chtěl tu divizi zachovat, protože které byly shozeny do brdských lesů,
věřil v nazrávající konflikt mezi Západem měly za úkol zlikvidovat generála Vlaa Východem. Anebo se také mohl snažit sova (dali mu krycí jméno Voron), pokud
„jen“ zachránit své lidi. Nešlo jen by ustupoval k Američanům. Proto mimo
o 20 000 vojáků, ale i další tisíce civilis- jiné při všech těch jednáních radili vlasovcům: běžte především pomoci Praze,
tů, kteří tuto divizi ROA doprovázeli.
A to pomíjím indicie, které hovoří spěchejte pomoci pražskému povstání.
Nastala zvláštní situace: do Prahy
o plánech dobrovolníků z ROA, kteří
chtěli svést s postupující Rudou armádou lákali vlasovce čeští odbojáři a zároveň
poslední boj v české kotlině. Tento nápad jim to doporučovali velitelé sovětských
vznikl nezávisle na německém velení. výsadkových komand, aby je udrželi dál
Možná tím ale vlasovci chtěli v bojích vy- od Američanů. A aby toho nebylo dost,
trvat až do příchodu Pattonovy třetí tak osmého května přemlouvali v Jinonicích sovětští zpravodajci vlasovské děloamerické armády. Tohle zatím nevíme.
Buňačenko každopádně Schörnera střelce (dávali tam nacistům dost na
neposlechl a zamířil s divizí na Beroun- frak), aby se z bojů stáhli. V té době se
sko, kde se ocitl v kleštích. V cestě na totiž už k Praze blížila Rudá armáda.
Česká národní rada chtěla přitom
Brno mu stála Praha a v nedalekém výcvikovém prostoru „SS Truppenü- vlasovce udržet v Praze co nejdéle. Šlo
bungsplatz Böhmen“ na Benešovsku o jedinou sílu, která byla schopna čelit
(sahal až k Hradištku na Vltavě – pozn. po zuby ozbrojeným nacistům. I proto se
red.) byly stále ještě desítky tisíc vojáků z českého rozhlasu ozývalo volání o poSS. Tohoto prostoru se vlasovci dost báli, moc: pošlete sem jednotky, pošlete sem
protože vysílali průzkumy až do Davle. vlasovské tanky.
Nakonec ale komunisté 7. května
Avšak i Němci řešili otázku, kudy
vlasovce propustit tak, aby se nedostali prosadili, aby se povstalci od vlasovců
do Prahy, kde by mohli situaci ještě více i kvůli Moskvě distancovali. Americká
mise, která dorazila do Prahy, navíc
zradikalizovat.
Mezitím vypuklo pražské povstání, do oznámila, že tankisté generála Pattona
něhož mimochodem vstoupili i sovětští do hlavního města nevstoupí.
Buňačenko
nakonec
vyhověl
partyzáni z přilehlých brdských lesů.
Tihle partyzáni se od vlasovců až tak ne- naléhání povstalců a poslal zpět do
distancovali, protože je chtěli proti na- Prahy dělostřelecký oddíl, který pomohl
cistům využít jako významnou vojenskou město zachránit. Palbou totiž přehradil
Zlíchov, takže obrněné jednotky zbraní
sílu.
Sovětští zpravodajci vysazení v Br- SS neprorazily a nedostaly se do města
dech dokonce vlasovce cíleně směřovali z tohoto směru. V opačném případě by
na Prahu. Samozřejmě že svou roli v tom nastal nepředstavitelný masakr. Vlasovsehrávala i snaha vlasovců vylepšit si ští dělostřelci vytrvali až do devátého
bojem proti jednotkám SS a wehrmachtu května..., a to je ještě výsadkáři NKGB
šance na poválečné přežití. Že je konec odrazovali..., rozkládali jejich morálku.

M ILAN LOUCKÝ
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P OKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU O VLASOVCÍCH Z PŘEDCHOZÍ STRANY

A.cz: Co se pak stalo s těmi dělo- ovládli východní přístupy k Praze. Když ků. Proč by tomu tedy nemělo být
tedy první stíhač tanků zbraní SS u padlých vlasovců?
střelci?
Poslední zprávy o nich jsou z jedenáctého května. Části tohoto dělostřeleckého
oddílu
se
nalézaly
v Hlubočepích. Rudá armáda tyto
vojáky ještě nezajala. Orodovali za ně
místní povstalci, aby dostali milost...
Nakonec je podle všeho lapily sovětské
bezpečnostní orgány, takže si o jejich
osudu nedělejme iluze.
Devět tisíc vlasovců bylo zajato, ale
jedenáct tisíc se někam vypařilo. Pokud
nebyli zajati či „uloveni“ v jiných
prostorech. Mohli se ale dostat i do západní zóny a zmizet z dosahu NKGB.
Z obecních kronik každopádně vyplývá,
že v místech, kudy ještě před několika
dny projížděli jako osvoboditelé, byli
najednou deportováni už jako zajatci
Rudé armády.
Přes Polsko je čekala cesta do sibiřských gulagů – pokud tedy měli štěstí.

Pomník vlasovcům? Téma do diskuse.
A.cz: Jen spekulativně: pokud by
vlasovci v povstalecké Praze nezasáhli, jak by to s ní asi dopadlo?
Úderné jednotky z benešovského výcvikového prostoru SS by pronikly do
vnitřní Prahy. S přihlédnutím k masakrům, jaké tyto jednotky rozpoutaly na
okrajích Prahy, na Pankráci anebo
v Chuchli..., tak by stejný osud potkal
centrální Prahu.
Mnoho lidí se skrývalo ve sklepích.
Další své domovy neopustili. Nastala by
obrovská tragédie.
Hlavní zásluha vlasovců spočívala
v tom, že 7. května pomohli odrazit koordinovaný útok jednotek SS a wehrmachtu. Například tím, že vysunuli
několik
děl na malešovskou pláň, čímž
I NZERCE

dostal zásah, tak se ty ostatní otočily.
Nacisté nepočítali s organizovanou silou, která bude schopna na velkou
dálku ničit jejich obrněnce.
Pokud by tedy zejména jednotky SS
prorazily do centra Prahy přes Smíchov
či Podolí, tak by se ani jednání o německé kapitulaci neuskutečnilo. Velmi
pravděpodobně by došlo na scénář, jehož se odbojáři před vypuknutím pražského povstání velmi báli: Praha by
následovala osudu Varšavy. Povstalci
s lehkou pěchotní výzbrojí by bez pomoci vlasovců nebyli schopni čelit pancéřovým jednotkám SS.

A.cz: Takže...
... takže vlasovci velmi významně pomohli povstalcům, aby Praha nepadla.
Ale není to tak, jak třeba dnes tvrdí některé německé či ruské prameny, že
osvobodili celý Břevnov či Hradčany.
Účinně ovšem zasáhli na kritických
místech a po necelém dni boje, kdy odrazili německý útok, zase ustoupili.
A až na výjimky (třeba onen zmíněný
dělostřelecký oddíl v Jinonicích) povstalce opustili.
Celou Prahu tedy neosvobodili –
pomohli však v kritické chvíli, což sehrálo důležitou roli při kapitulaci nacistických jednotek. Rudá armáda už jen
smetla poslední zbytky německých
jednotek na ústupu. Například v Dejvicích
.

A.cz: Možná kacířská otázka: Stojí
nám za to roli vlasovců při osvobozování Prahy připomenout alespoň
pamětní deskou anebo snad i pomníkem? Třeba na Smíchově?
Ta myšlenka není úplně nová. Obnovují
se hroby či památníky německých vojá-

Rozporuplnost generála Andreje
Vlasova spočívá totiž i v tom, že se podílel – jak již jsem řekl – na záchraně
Moskvy, odkud byl se svou armádou
poslán do nesmyslné a zcela bezvýchodné situace. Po obrovských ztrátách
byl Vlasov zajat a časem propůjčil své
jméno boji proti stalinismu.
I proto je Vlasov tolik kontroverzní
– zejména pro Rusy. Jejich Rudá armáda přispěla k osvobození Československa za cenu značných ztrát největší
měrou, ale desítky sovětských generálů
a desetitisíce sovětských vojáků se
v průběhu druhé světové války postavily sovětskému (přesněji stalinskému)
režimu. Tohle je pro Rusy stále velmi
bolestné a nezpracované téma.
A ta deska či pomník vlasovcům?
Určitě to není na to, abychom po generálech Vlasovovi či Buňačenkovi pojmenovávali stanice metra... Ale přiznat
jejich podíl na osvobození Prahy – byť
na konci války – jejich jednotkám musíme. Znovu říkám: nebýt vlasovců, tak
mohla Praha skončit podobně jako zničená a vypálená Varšava.
Na Olšanských hřbitovech pomník
Ruské osvobozenecké armádě ostatně
už je. Historik Stanislav Auský zjistil, že
asi sto padesát vojáků ROA tu bylo po
válce povražděno. Možná se na mou
hlavu strhne lavina kritiky, ale fakt, že
Prahu zachránili nejenom „stalinští, ale
i antistalinští vojáci“ je důležité si připomínat.
Vlasova i Buňačenka NKVD popravilo. Nicméně vlasovští důstojníci,
kteří se dostali k Američanům, se stali
poradci US Army. Jeden z velitelů vlasovských pluků pak Američanům například pomohl rozkrýt represivní
systém NKVD.
Zdroj: Aktuálně.cz – www.goo.gl/UFcPww
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TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY!

P ANORAMA KARLA ZEMANA V P ROKOPSKÉM ÚDOLÍ

PRAHA 5 BUDE MÍT JEDINEČNOU VÝSTAVU K POCTĚ KARLA ZEMANA.

Panorama Karla Zemana (†78)
bude už na jaře tohoto roku k vidění v Prokopském údolí a Dívčích
hradech.
Jedinečná
procházka zaujme nejen děti, ale
i dospělé. Tato unikátní výstava
filmových triků v přírodě vychází
z legendárního filmu Cesta do
pravěku z roku 1955. Návštěvníkům nabídne dobrodružný
a naučný výlet po stopách
pravěkých tvorů.
Celý projekt je Prahou 5 realizován

k poctě světoznámému českému filmovému režisérovi,
který svými filmy s
originálními postupy
ohromoval a inspiroval celý svět. Pomocí triků tak děti a
jejich rodiče budou
moci vstoupit do filmo-vých
scén
a v pravě-ku se nafotit nebo nafilmovat.
Tak jako film
Cesta do pravěku
poskytl celým generacím základní informace o evoluci, tak
FOTO: PRAHA 5 i tato výstava provede návštěvníky zábavnou formou historií pravěku.
„Veškeré vybavení budete mít
možnost navštívit už na jaře 2018 a
její otevření proběhne na začátku
letní sezony. Doba trvání výstavy bude dva roky a v případě zájmu veřejnosti bude dále prodlužována,“
řekl pro Blesk.cz mluvčí radnice Jakub Večerka.

bude na dvoukilometrovém úseku instalováno 12 filmových scén z Cesty
do pravěku. „Scény jsou tvořeny fil-

movou dokreslovačkou zvířat, která
optickým trikem změní jednotlivé výhledy v pravěké scenerie. Ta je tvořena dva metry širokou kulisou,
která je upevněna mezi dvěma do
země zakotvenými dřevěnými kůly,“

vysvětlil mluvčí, jak bude vše probíhat.
Každá triková scéna bude také
vysvětlena informačním panelem.
Kromě znalostí o prehistorii získají
lidé i povědomí o filmových postupech před nástupem počítačů, které
je mohou inspirovat k vlastní kreativní tvorbě. Celkové odhadnuté náklady jsou přibližně 950 tisíc korun.
Karel Zeman byl český filmový
režisér, výtvarník, loutkář, animátor
a reklamní grafik. Mezi jeho nejznámější animované filmy patří ve své
době velice populární filmy o panu
Prokoukovi, dále též snímek Inspirace, kde v unikátním něžném poetickém filmu nechal oživnout
skleněné figurky, což byl v té době
zcela ojedinělý revoluční čin, neboť
do té doby bylo sklo považováno za
12 filmových scén a optické triky materiál pro animaci zcela neOkolo současné stezky na horizontu vhodný.
Dívčích hradů a Prokopského údolí Zdroj: Blesk.cz www.goo.gl/6dLYXT

P ROVIZORNÍ PANELOVÝ CHODNÍK V ULICI P UCHMAJEROVA
Ten se stal noční
můrou rodičů, kteří čekají na své děti
přijíždějící
posledním
metrem, a jdou nejméně 500 metrů
tmou zcela mimo
obytnou zónu.

SOUČASNÝ STAV PANELOVÉ „CESTY“.

Někdy kolem roku 1987 položila
nejmenovaná stavební společnost
provizorní chodník od jinonické
pošty k již budované zastávce
metra Švermova (dnes Jinonice).

chodit přes toto novodobé sídliště
(pozn. redakce: v té době se vybudovalo osvětlení Puchmajerovy).
Bohužel pod panely této stezky
je odtokové koryto, které se časem
zaneslo a voda, která stékala z přilehlé stráně, již neodtékala, ale
i s bahnem tekla po vozovce. Dopravních nehod zde bylo víc než
dost, hlavně v zimních měsících. Také díky neznalosti místa či nepozornosti řidiče, ale i proto, že
zatáčka je ostrá a vynáší.
Po jedné dopravní nehodě minulý rok se začal tento panelový
chodník demontovat. Koryto bylo
z části opět vyčištěno a voda odtéká
do kanálu k přilehlému přechodu.
Jen nevíme, jestli se odstraní i zbytek panelů nebo jestli již práce skončily v polovině této rekonstrukce.

Bohužel
zastávka
blízko fabriky byla v
té době důležitější
než obavy místních.
Pěší
provizorium
vedlo ulicí Puchmajerova při pravém
okraji vozovky, nebylo osvětlené a nijak bezpečné, ale
FOTO: SVATOPLUK BARTOŇ
byla to jediná cesta
přes jednu velkou jinonickou stavbu.
Lamináty, které tvořily stěnu zábradlí časem zmizely. Tato stezka ztratila
význam, když se postavily chodníky Svatopluk Bartoň a dopravní expert
U Kříže a všichni jinoničtí mohou Petr Hanuš.
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D ISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA
· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka 602/3A
· Petr Baubín - včelař, Nová Ves 380, Praha 5
Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

· Motel Grádo, restaurace Mezi Lány, Mezi Lány 15
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz
· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4
· Roznos zajištěn ve starých Jinonicích

N EJSME REKLAMNÍ LETÁK! J SME 1 . JINONICKÉ NOVINY!

VIDOULE: ZPRACOVÁNÍ URBANISTICKO – KRAJINÁŘSKÉ STUDIE
POSLOUŽÍ KE KULTIVACI DOSUD ZANEDBANÉHO ÚZEMÍ

VIDOULE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY.

Kultivace veřejného prostoru je
fenomén, který v dnešní době
vítají nejen občané, ale také
městští zastupitelé, kterým není
lhostejné prostředí, ve kterém
žijí. Městská část Praha 5 se ve
spolupráci s architektonickým
studiem reaktor pustila do řešení vzhledu 105 ha dosud zanedbaného přírodního parku
Vidoule. Společně chtějí vytvořit
území sloužící k plnohodnotnému rekreačnímu a sportovnímu
využití.
Nový vzhled parku Vidoule
Dosud zpustošený park se má
v nadcházejících letech představit
občanům v novém kabátě. „Budeme

na Šumavě nebo rekreační areál
Lonkovka v Pardubicích. Ostatně
s Městskou částí Praha 5 nespolupracují poprvé – v minulosti se studio reaktor podílelo na revitalizaci
„Plácku“ a komunitní zahrady
v Hlubočepích.

Slovo také pro občany

Při řešení projektu Vidoule jde především o zachování přírodního charakteru celého parku. Přírodní
areál je momentálně podrobován
pečlivé analýze architektů. Následovat bude návrh, který představí,
jakým směrem se má budoucnost
Vidoule ubírat a jak Vidouli co nejlépe přizpůsobit potřebám obyvatel. I ti mají v celém projektu své
místo – na závěr každé fáze proběhne vždy veřejné projednání a prezentace s občany. „Názor veřejnosti

hledat takové řešení, aby vznikl
reprezentativní a hodnotný přírodní
park, který umožní setkávání lidí,
trávení volného času a sportovně – je pro nás velmi důležitý. Jsme
rekreační aktivity při zachování otevřeni postřehům místních obhodnot místní přírody,“ představuje čanů. Proto jsme také mezi naše
vizi Ing. arch. Jan Kačer ze studia aktivity zařadili diskuze s místními
reaktor. Na projektu Vidoule spolu- a komentovanou prohlídku po Vipracuje s týmem, se kterým se mu douli,“ doplňuje za studio reaktor

práce při zvelebování veřejného
prostoru již osvědčila.
Spolu s kolegy mají za sebou
úspěšné projekty, jako jsou např.
lázeňské parky a revitalizace lázeňské stezky v Janských Lázních, Naučná stezka okolo rybníku Olšina
I NZERCE

a zástupce starosty Městské části
Praha 5 Martina Slabého mohli
obyvatelé Vidoule a okolí nahlédnout pod pokličku dávné historie parku a dozvědět se něco
o přírodě, bunkrech a dalších
lokálních zajímavostech. Vzhledem
k pozitivním ohlasům se v brzké
době plánuje další odborná prohlídka pro veřejnost.
Architekti studia reaktor také
uvítají osobní setkání se zájemci,
kteří o problematice parku Vidoule
chtějí podrobněji diskutovat.
Dění na Vidouli můžete sledovat na webových stránkách
Městské části Praha 5 v rubrice Vidoule
( www.praha5.cz/cs/sekce/vidoule), nebo také na
facebookové stránce studie Vidoule
( www.facebook.com/vidoule ) a na
facebookové stránce Městské části
Prahy 5
( www.facebook.com/mcpraha5 ).

Ing. arch. Jan Kačer.
První prohlídka se uskutečnila
17. 3. 2018 a návštěvníky neodradilo ani zimní počasí. Pod taktovkou
zkušeného průvodce Ing. arch. Petra Kučery v doprovodu architektů
a architektek ze studia reaktor

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PO VIDOULI.

SETKÁNÍ S OBČANY PŘI ANALÝZÁCH.
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