
Má být umístěn u Galerie
Butovice směrem k ulici
Jeremiášova.

Stavba se má stát „v  daném
území dominantou a  zároveň
bude symbolizovat účel, po-
stavení a prestiž Národní
galerie v Praze jako nejvý-
znamnější sbírkotvorné in-
stituce.“

    Pokud se podaří koupit
sousední pozemky, mohou být
v areálu umístěny rovněž re-
staurátorské dílny, laboratoře
atp.

    V současné době probíhá
výběr zhotovitele projektové
dokumentace. Pokud byste
chtěl někdo stavbu navrhnout,
zadávací dokumentace k dis-
pozici zde: www.bit.ly/2NLaWTd

Zdroj: www.facebook.com/jinonice.info
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Jinonice trápí automobilová do-
prava. Od nebezpečných křižova-
tek v Radlické ulici, přes hustý
provoz v ulicích Karlštejn-
ská/Klikatá, až po nedomyšlený
projekt Radlické radiály.

Přes léto jsme se účastnili jednání
dopravní komise Prahy 5, kde se ře-
šila bezpečnost v dnešní Radlické
(13. 7. a 10. 8. 2018). Komise dopo-
ručila zřídit semafor na křižovatce
Radlická x Butovická, kde v dubnu
došlo ke smrtelné nehodě. V září by
se měl objevit stacionární radar
a  policie byla požádána o měření
rychlosti v úseku ČSOB – Galerie
Butovice. Ohledně našich dalších
návrhů na zvýšení bezpečnosti ko-

mise doporučila zpracovat studii
(přehled problematických míst
a  možných řešení je na www.face-
book.com/jinonice.info).

    Jak může každý z nás situaci
v  dopravě zlepšit? Za měsíc nás če-
kají komunální volby. Je třeba peč-
livě vybírat. Náš spolek často jedná
s politiky napříč politickým spek-
trem a dovolujeme si vám na-
bídnout naše postřehy.

    Z hlediska dopravy jsou důleži-
tější volby do zastupitelstva hlavní-
ho města (magistrát). Magistrát
totiž rozhoduje o úpravách Radlické
i případných změnách v projektu
Radlické radiály.

    Ve volbách „na magistrát“ do-
poručujeme hnutí PRAHA SOBĚ.
Jeho čelní představitele osobně
známe a pomáhají nám při řešení
dopravy v Jinonicích. Hnutí podpo-
ruje výstavbu všech klíčových do-
pravních staveb. Stejný důraz ale
klade také na to, aby stavby byly
ohleduplné ke svému okolí
(Radlickou radiálu uvádí jako
příklad projektu, který ohleduplný
není). PRAHA SOBĚ již zásadně
zlepšila fungování Prahy 7. Řekněte
o PRAHA SOBĚ Vašim sousedům
a  známým. Hnutí má omezený roz-
počet, je důležité o něm šířit pově-
domí touto cestou.

    Pro volby do zastupitelstva MČ
Praha 5 je vhodných kandidátů více.
Naše první volba je KDU-ČSL. Její
členové nás aktivně podporují při
řešení dopravních problémů Jinonic
a konzultovali s námi program.
KDU-ČSL je mj. propojeno se
Spolkem Cibulka (www.ci-
bulky.info), který máme „přes
kopec“, bojují proti zástavbě Vi-
doule atd. Na dalších místech si
dovolíme doporučit (v abecedním
pořadí) koalici Piráti/SNOP5,
Společnost proti developerské vý-
stavbě v Prokopském údolí a Zelené
Praha 5.

    Je vhodné také připomenout
politiky, kteří podpořili, aby Vidoule
byla zastavěna domy. Jej ich vůdce,
T. Homola (dříve Věci Veřejné), se
nyní objevuje jako kandidát č. 3
u  STAN. Hlas pro Starosty a ne-
závislé tak může být hlasem pro zá-
stavbu Vidoule.
Za spolek Jinonice F. Čech, M. Kostohryz,
M. Procházka, P. Smejkal

ŠPATNÁ DOPRAVNÍ SITUACE V J INONICÍCH. JE MOŽNÉ ZLEPŠENÍ?

1. Územní řízení
Z důvodu podání námitky systé-
mové podjatosti převzaly spis nad-
řízené orgány. Po vypořádání
námitky bude územní řízení pokra-
čovat.

2. Uskutečněné kroky naší inici-
ativy
Dne 27. 6. 2018 se konalo první
setkání Pracovní skupiny za
zlepšení RR, kde se řešilo zakrytí
radiály u Tyršovy školy (viz ob-
rázek) a v oblasti Botanika. Zakrytí
v obou místech technicky možné je.
Z procesních důvodů bohužel není
j isté, zda bude zakrytí realizováno
hned při výstavbě. Další setkání je
naplánováno na začátek října a bu-
deme mít snad více informací.

Dne 26. 6. 2018 se radiálou za-
bývala na náš návrh Komise do-
pravní MČ Praha 5 za účasti
radního pro dopravu, T. Homoly
(STAN). Představili jsme s arch. Zi-
mou naše návrhy na zlepšení
projektu. Komise mj. doporučila,
aby se Pracovní skupina zabývala i
variantami stavby, které mohou vy-
žadovat změnu územního plánu,

popř. aktualizaci stanoviska EIA.
Když ale následně radní Homola zá-
věry komise předložil Radě MČ,
navrhl přesný opak. Nevíme, proč
došlo ze strany předkladatele návr-
hu ke změně postoje a Rada se neří-
dila doporučením komise. Členy
rady jsme oslovili se žádostí o vy-
světlení.

3. Různé
Pro blížící se vol-
by připravujeme
na Facebooku
(@RadlickaRa-
diala) informace
o postoji jednot-
livých politických
stran ke stavbě
Radlické radiály
a k našim ná-
vrhům na její
zlepšení.

Všem, kteří do-
posud přispěli na
transparentní
účet naší inicia-
tivy, velice dě-
kujeme!

Pokud si přejete dostávat ak-
tuální informace, zašlete nám
email na
pripominky@radiala.cz.
Informace zveřejňujeme také na
www.radiala.cz a
www.facebook.com/RadlickaRadiala

Za kolektiv radiala.cz přejeme
pěkný zbytek léta

RADLICKÁ RADIÁLA - AKTUALITY



3MOŽNOST LEVNÉ INZERCE!



JINONICKÝ KURÝR
ČÍSLO 33, ROČNÍK VI .

ŠÉFREDAKTOR
SVATOPLUK BARTOŇ

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA,
GRAFICKÁ ÚPRAVA

MARTIN JAROLÍMEK

EDITOR
MILAN LOUCKÝ

KOREKTURA

JANA TATEROVÁ

BLOGER

JAN RYS

DOPRAVNÍ EXPERT

ING. PETR HANUŠ

ADRESA REDAKCE

ZÁLUSKÉ 94/49
PRAHA 5 – JINONICE

1 58 00

KONTAKT

redakce@jinonickykuryr.cz
dopisy@jinonickykuryr.cz

608 745 433

JINONICE LIVE

VYDAVATEL
SVATOPLUK BARTOŇ B+B
PRAHA 5, ZÁLUSKÉ 94/49

PSČ 1 5800
IČO 40850226

NA NÍŽE UVEDENÉM ÚČTU

PŘIJÍMÁME DOBROVOLNÉ FINANČNÍ

PŘÍSPĚVKY URČENÉ K PODPOŘE

JINONICKÉHO KURÝRA

BANKOVNÍ SPOJENÍ

240041 0577 / 201 0
FIO BANKA

Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem

redakce. Za obsahovou správnost
příspěvků ručí autor příspěvku.

MK ČR E 21 243

Dva památkově chráněné
mosty na trati Praha-Smí-
chov – Praha-Jinonice, zná-
mé jako Pražský Semmering,
projdou rozsáhlou rekon-
strukcí. Na začátku září za-
čnou hlavní práce na
železničním svršku u obou
mostů, celá rekonstrukce
potrvá jedenáct měsíců
a  bude stát 63,7 milionu Kč.
Zhotovitelem stavby je
společnost Metrostav.

„Hlavním cílem rekonstrukce je
významně prodloužit životnost
obou mostů a tím zajistit
provozuschopnost celé želez-
niční trati. Pokud bychom nyní
k rekonstrukci nepřistoupili, hrozilo by
v  budoucnu riziko snížení rychlosti nebo
omezení některých spojů na této trati,“
uvedl Petr Hofhanzl, ředitel Stavební
správy západ Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC).

    Oba mosty, přetínající Prokopské
údolí, Dalejský potok a železniční trať
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun,
pocházejí z roku 1872. První tvoří
půlkruhové klenby, jejichž průčelní věnce
jsou z pískovce a výplň mezi věnci tvoří
pálené cihly. Součástí rekonstrukce ce-
lého mostu budou injektáže zdiva opěr, pi-
lířů a kleneb nebo sanace trhlin ve zdivu
kleneb a pilířů.

    Budou se lokálně přezdívat cihelné
klenby, očistí se veškeré zdivo, nahradí se
poškozené římsové kameny a osadí se

nové ocelové zábradlí. Druhý most tvoří
nosná konstrukce o pěti zděných klenbách
z přírodního kamene (pískovce), opěry
jsou z pískovce a vápence. V rámci
stavební činnosti bude na obou mostech
provedena demontáž železničního svršku
a náhrada kolejového lože.

    Po dobu tříměsíční výluky bude
pokračovat projekt rekonstrukce stávají-
cího staničního i traťového zabezpečova-
cího a sdělovacího zařízení a obnova nyní
neprovozovaných železničních výhyben
Praha- Žvahov, Praha-Jinonice a Praha-
Stodůlky. Součástí akce, která má být ho-
tová v květnu příštího roku, je výstavba
nových nástupišť v Jinonicích a Zličíně.
Pokračuje také výstavba technologických
budov ve Stodůlkách a v Jinonicích.

Tisková zpráva SŽDC
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TIRÁŽ

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA STRANĚ 6.

REKONSTRUKCE PRAŽSKÉHO SEMMERINGU

PRAŽSKÝ SEMMERING. FOTO: ARCHIV ČESKÝCH DRAH

CO NÁM TU JEŠTĚ ZŮSTALO?
Je to zřejmě takový trend, že hodně
lidí s drobným podnikáním prostě
končí. Pomalu se to nevyplatí. Ne-
myslím si, že je to zrovna kvůli EET
nebo nedostupnému internetu či
kvůli místní špatné kupní síle. Bohu-
žel nebo snad bohudík se doba mění
a my s ní.

Restaurace už nejsou narvané
k  prasknutí od rána do pozdních hodin,
pivo nestojí 1 .90 a rčení, že zedníka po-
tkáš vždycky v hospodě, už také neplatí.
Nechci být oplakávačem časů minulých,
v podstatě mám vlastně dnešní dobu do-
cela rád, ale stejně jako každá jiná přináš
i svoje negativa. Co mě opravdu mrzí, je
to, že ve starých Jinonicích zůstalo už jen
pár hospod, večerek a jinak vlastně nic.
Poslední ránou pro mě bylo uzavření ob-
líbeného železářství Arok.

    Celá léta byl tento obchod jakousi j is-
totou (a myslím, že nejen pro mě) - pokud
jsem potřeboval šroubek, žárovku nebo
nějakou drobnost do domácnosti, prostě
jsem si skočil do Aroku. Slušná firma
s  dlouholetou tradicí ovšem v Jinonicích
nemohla v dnešní době volných nájmů
uspět. No dobře, budu muset nakupovat
j inde, ale opravdu strašně nerad.

    Bohužel to ale není jen železářství,

které v Jinonicích chybí. Je to třeba i řez-
ník, j ídelna, pekárna, drogerie, cukrárna,
papírnictví, kino, divadlo, a tak dále.
Není kde poslechnout si dobrou muziku,
kultura a služby tu chybí úplně. Samo-
zřejmě mám možnost zajet si nakoupit do
blízkého supermarketu, ale přiznám se,
že při pohledu na maso v balíčku se mi
zvedá minimálně tlak. Nechci být jen
negativní – podle mě je velkým plusem
mobilní knihovna, která do Jinonic přij íž-
dí jednou za dva týdny. Rovněž oceňuji
dobrý nápad jinonické mládeže, díky kte-
rému se letos uskuteční v pořadí j iž třetí
ročník pouličního festivalu Jinonice v so-
bě, který je oblíbený nejen u mladých.
Jen doufám, že podobných nápadů bude
v  budoucnu přibývat.

Svatopluk Bartoň
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Při záchranném archeologickém
výzkumu v areálu Jinonického
zámku byly poodhaleny nové
kapitoly z dějin zázemí
středověké Prahy v podobě ne-
obvykle zachovaných pozůstatků
panského sídla. Odkrývaný ob-
jekt jinonické tvrze má pro svou
velkou autenticitu, architekto-
nickou vyspělost, kvalitu prove-
dení i historický kontext
mimořádně kulturně historický
význam.

Zámeček se nalézá v historickém
jádru obce, jež leží v západní partii
městské části Praha 5. Jinonice jsou
situovány u starobylé komunikace
spojující jádro pražské předlokační
aglomerace s vesnicemi v jejím ne-
příliš vzdáleném zázemí (Ořech
993, Butovice 1088, Řeporyje
1277).

    První osobou, která je v histo-
rických pramenech bezpochyby
spojena s Jinonicemi byl Václav
Pikoun (1353), měšťan sídlící na
venkově, a nejpravděpodobněji také
i majitel zdejší tvrze, která byla ob-
jevená v souvislosti s právě prová-
děnými terénními pracemi.

    Pozůstatky jejích zděných kon-
strukcí náleží k minimálně dvěma
fázím většího objektu z doby vr-
cholného středověku (14.–15. stol. ).
Odkrytý celek je situován v  západní
části dolního dvora Jinonického
zámku. Lze předpokládat, že j ižní

a  západní úsek tvrze
je skrytý pod stávají-
cími hospodářskými
stavbami z doby
novověku. Dosud
odkrytý fragment
tohoto příkopem
ohrazeného areálu
dosahuje rozměrů 40
m ve S-J směru a 25
m ve směru Z-V. Vyz-
dění příkopu je
provedeno z lomové-
ho kamene spo-
jovaného na jíl.
Průměrná šířka do-
sud odkryté obez-
dívky příkopu činí 1
m a její výška do-
sahuje až 2,1 m.

V  jádru z kamene vystavěné tvrze
se nalézají pozůstatky vstupního ob-
jektu brány s relikty dřevěného
mostu a alespoň tří doprovodných
staveb prozatím neurčené funkce.
Výška obvodové zdi jádra se po-
hybuje kolem 2 m a její šíře osciluje
kolem 1 ,5 m (základová spára neby-
la zatím z technických důvodů
zjištěna). V průběhu terénních prací
zde byly mimo jiné získány četné
nálezy dokládající každodenní
hmotnou kulturu z doby vrcholného
středověku. Mezi ojedinělé zj ištění
je třeba zařadit soubor architekto-
nických článků, jej ichž původ lze
spojit s působením technicky vyspě-
lé stavební hutě.

    Sídlištní aktivity v mladší fázi
raného středověku a v počátku vr-
cholného středověku (12./13. stol. )
jsou reprezentovaný skupinou
mělkých mísovitých pecí (kera-
mických?) s doprovodními pecemi
železářskými nejistého stáří, nálezy
železářské strusky, či soubory kera-
mického materiálu. Počátkem 13.
století (r. 1 207) král Přemysl Otakar
I. postupuje další popluží Plaskému
klášteru, který je v následujících
desetiletích společně s pozemky
pronajímal pražským měšťanům. Se
závěrem tohoto období můžeme
spojovat archeologické nálezy kera-
mických nádob, fragmenty země-
dělských nástrojů, či železnou
ostruhu s kolečkem respektive
hvězdici z 2. poloviny 13. století.

    Pro 14. století je zde charakte-
ristické další rozdělování zdejší pů-
dy a usídlování nových osadníků,
kteří vedle peněžní renty odváděli
pravidelně také naturálie.

    Prostor j inonického zámku byl
předstihově zkoumán již v minulosti
(výzkumy MHMP, M. Kuchařík), při-
čemž převládající část zkoumaných
situací pocházela z období pravěku.
Některé z nálezových situací od-
halených v jižní a západní částí
dolního zámeckého dvora, včetně
konstrukcí z kamene, náležely raně
až vrcholně středověkému období.

    V první etapě aktuálně probíha-
j ících terénních práci (14. 5.–9. 7.
2018) byla prozkoumána východní
část investorem zpřístupněné plo-
chy dolního zámeckého dvora. Byly
zde dokumentovány především ko-
munikační úrovně a technická in-
frastruktura rozsáhlého
zemědělského sídla z doby
novověku. V nižších partiích histo-
rického nadloží byly rovněž zazna-
menány doklady staršího
středověkého a raně středověkého
osídlení lokality. Záchranné a doku-
mentační práce ve druhé etapě vý-
zkumu jsou prováděny v západní
části téhož dvora. Svrchní část
nadloží je zde opět zařaditelná do
novověké periody lokality a její
převládající složku můžeme spo-
jovat s hospodářskou funkci areálu.
Pod ní se nachází výše zmiňovaná
vrcholně středověká tvrz.

    Záchranný archeologický vý-
zkum je realizován společností Ar-
chaia Praha o.p.s ve spolupráci
s  NPÚ Praha na základě dohody
o  vědecké a odborné spolupráci
mezi oběma subjekty. Celková
zkoumaná plocha čítá cca 1080 m2.
Mocnost antropogenního nadloží
osciluje mezi 1 ,1 a 3 m.

    Jeho realizace je spojena
s  plánovanou rekonstrukcí stávající
historických budov a výstavbou
nových objektů jižní a východní
části původního zámeckého areálu.

Zdroj: http://www.archeopraha.cz

MOŽNOST LEVNÉ INZERCE!

INZERCE

NA J INONICKÉM ZÁMEČKU OBJEVENA TVRZ Z DOB KARLA IV.
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Roznos zajištěn ve starých Jinonicích
Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

DISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA

INZERCE

Moc si vážíme toho, že dodnes vychází Jinonický Kurýr. Poděkování
patří zejména těm, kteří se o to zasloužili:

Judr. Petr Lachnit – radní Městské části Praha 5, PhDr. Helena Volechová
–  ředitelka CSOP Praha 5, dále Eva Krčmářová – personalistka a mzdová
účetní CSOP Praha 5, Jana Taterová – učitelka MŠ (pro JK – korekce textů),
Martin Jarolímek – grafik, Milan Loucký – novinář (pro JK – editor).

Svatopluk Bartoň – šéfredaktor

PODĚKOVÁNÍ

Rok se s rokem sešel a začátek
září nám opět nabídl neuvěři-
telné souboje, napínavé výměny
a především tolik emocí, že by
se daly krájet.

Jinonický nohejbalový turnaj dostál
své pověsti, a i když všichni pomalu,
ale j istě stárneme, tak za balónem
jdeme vždy na sto procent. To vy-
světluje možná i tu sanitku pro
jednoho z hráčů. Nicméně piva,
karbanátků a klobás bylo dost a mi-
mo hřiště panovala uvolněná atmo-
sféra. Turnaje se opět zúčastnilo
deset týmu a po loňském debaklu,
kdy jsem skončil poslední, jsem snil
o lepším umístění.

    Ve skupině to šlo dobře, ani jed-
na porážka a postup do vyřazovací
části. Když jsme se dostali do se-
mifinále, už už jsem vyhlížel návrat
na trůn, ale bohužel se nám pře-
stalo dařit a aby toho nebylo málo,
tak mi křuplo v koleni. Naštěstí nic
vážného, ale návrat do síně šampio-

nů se mi vzdálil. . . a vzdálil se nej-
dál, co mohl. Nakonec jsme to
protrpěli, až nám bylo líto, jací ne-
kopové nás porážejí. A náš tým na-
konec skončil těsně pod bednou.
Loňský kapitán vítězného týmu, Jan
Švabík, nedokázal obhájit loňský
triumf a potupně skončil se svým
týmem na
druhém místě.

    Letos se totiž
na nejvyšší vr-
chol své spor-
tovní kariery
vyšplhali Michal
Melena, Jan
Strnad a Ivan
Zbořil. Turnaj
turnajů byl za-
končen již tra-
dičně společným
pozdním obědem
a následnou
oslavou, na které
se podávala pe-
čená kachna a na

spláchnutí se pila zelená. No,
“naštěstí“ se to občas změnilo na
rum nebo whisky. Den jsme tedy
poctivě zakončili, takže sláva ví-
tězům a zase za rok, přátelé.

Leoš Vik

Z VRCHOLU NA DNO A ZASE ZPĚT…?
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