
„Nejdůležitější bylo, že se podařilo budovu 

získat do majetku města,” říká paní Ivana Jonová, 

ředitelka ZUŠ a iniciátorka záchrany nádražního 

skladu v Řevnicích. „Trvalo to léta, ale s pomocí 

nadšenců, rodičů našich žáků i s pomocí města se 

nám to podařilo.” Zachránit sklad před demolicí, 

vyjednat dotace, zpracovat architektonickou studii 

a získat stavební povolení. Stačilo na to sedm let. 

„Dnes tu pořádáme výstavy, bleší trhy, koncerty.” 

Budova slouží místní ZUŠ a v plánu je další, 

mnohem širší využití. „Sklad je branou do Řevnic 

a okolí, denně zde projde mnoho lidí různého 

zaměření a zájmů,” dodává paní Jonová. „Stejné 

budovy byly i v Dobřichovicích a Radotíně, bylo 

by hezké udělat takovou franšízu, říkala jsem si. 

Každá obec by se mohla na strategickém místě       

u nádraží prezentovat dle svého.”  

Radotín se prezentoval nezájmem. V době, kdy 

letopisecká komise jako poradní orgán rady 

doporučila budovu pro její historickou hodnotu 

zachovat, už bylo dávno rozhodnuto jinak. 

Demolice byla veřejnosti oznámena pozdě,              

a pozdě tak přišla i občanská petice. Sto šedesát let 

stará budova, suchá, pevná a na krásném místě, tak 

bez veřejné diskuse navždy zmizela. Přibližně v 

jejím místě brzy vyústí nový podchod. 

Kus historie nahradí devadesátkové peklo 

Rekonstrukce trati se připravuje téměř 20 let. 

I to může být zdrojem rozčarování, jak říká 

železniční expert Štěpán Esterle: „Byť se projekt 

během let měnil, pořád je připraven v duchu 

devadesátých let, od kterého SŽDC v poslední 

době ustupuje. Z modernějšího přístupu těží třeba 

Černošice. Tam sami nechali zpracovat studii 

budoucího vzhledu navazujícího prostoru. To se    

v Radotíně nestalo. Brzy tak budeme moci 

porovnat, kde mají devadesátkové betonové peklo 

a kde moderní veřejné prostranství.“ Přístup 

Černošic k projektu bývá u nás líčen spíše kriticky, 

vydali jsme se tedy právě tam. „Radotín bude 

rozdělen ještě víc než dosud, a mělo by to být 

právě naopak – proč by rekonstrukce tratě měla mít 

negativní vliv na její okolí? Neměla by naopak 

napravit chyby minulosti?“ ptá se černošický 

zastupitel a hybatel boje za tamní historickou 

zastávku pan Jakub Špetlák. „Modernizaci trať 

potřebuje, ale ne přístupem sedmdesátá léta 

dvacátého století, ale přístupem 2025.“ Pohled na 

mohutnou opěrnou zeď nového mostu                         

a konstrukce protihlukových zdí, které po zrušení 

stávajícího přejezdu rozdělí Radotín i pohledově, 

dává panu Špetlákovi zapravdu. 

Brutální čin pro budoucnost 

Trať vždy určovala podobu Radotína                    

a průmyslové stavby podél ní jsou jádrem našeho 

dědictví. „V kontextu velmi zdařilé rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

RADOTÍNSKÝ KURÝR 
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Krása, která navždy zmizela 
 Rozhodnutí zbourat nádražní sklad bylo neprozíravé a zastaralé. O budovách, kolem nichž 

plynul život generací, by se mělo rozhodovat s citem a rozhledem, nikoli s nezájmem či ve spěchu. 

Genius loci totiž nevzniká budováním utilitárních staveb beze vztahu k místu, ale životným 

vrstvením historie a modernity. Jan-Matěj Rak se vydal do sousedních obcí zjistit, jak se 

vyrovnávají s modernizací trati a souvisejícími výzvami rozvoje městského prostoru.   

 

 

 

  

 

 

 

  

Vážené čtenářky, milí čtenáři, 

čtvrté číslo našeho občasníku 

čtete v  čase, který nám na 

dlouhou dobu bolestně omezil či 

znemožnil vzájemné setkávání. 

Chtě nechtě se uzavíráme do 

svých sociálních a názorových 

bublin a přitom cítíme, že systém, 

na který jsme doposud spoléhali, 

v mnoha ohledech selhává             

a líbivá hesla o manažerském 

řízení státu, trvale nízkých daních 

a vysokých penzích pro všechny 

či neomezeném růstu počtu 

parkovacích míst, který se nijak 

nepodepíše na kvalitě života         

v našich městech, se ukazují jako 

čirá pábení. Pochopili jsme, že se 

o sebe musíme postarat sami.      

A tak krize probouzí i to lepší 

v nás – na jarní šití roušek 

navázaly tisíce dobrovolníků, 

kteří v těchto chvílích pomáhají 

v nemocnicích či v domovech 

pro seniory. Rostoucí občanská 

angažovanost budí zájem                

o veřejný prostor, v němž díky 

zavřeným obchodům, hospodám 

či kinům trávíme více času.  

Toto vydání proto věnujeme 

diskusi o budoucí podobě                

a kvalitě veřejného prostoru. Na 

text o modernizaci trati                     

a související přestavbě Radotína 

navazuje otevřený dopis Allana 

Šimka protestující proti 

stavebnímu projektu Centrum 

Radotín. Václav Vojíř reaguje na 

likvidaci vzrostlých stromů           

u řeky, které ustupují betonu         

a koridoru pro cyklisty, zastupitel 

Martin Zelený se zase zamýšlí 

nad vyvážeností veřejné diskuse 

v radničních sdělovacích 

prostředcích. Luděk Sedlák pak 

v rozhovoru rekapituluje své 

mnohaleté veřejné působení 

v Radotíně.  

Zapalujeme hromniční 

svíčku, ozvěnu vánočních svátků 

i první předzvěst jara, byť tušíme, 

že tato zima zdaleka nekončí. 

Přejeme pevné zdraví a klidné 

dny.  

Petr Martínek a Matěj Pomahač 

Součástí minulého vydání Kurýra byla 

fotografie z jednání ZMČ Prahy 16, kterou jsme 

převzali ze sociální sítě a opatřili popiskem 

Zdroj: Facebook. Později se přihlásil autor 

snímku, kterému jsme obratem nabídli adresnou 

omluvu – byť již na nabídku nereagoval, 

alespoň takto se mu omlouváme. Redakce. 


