
protější Vindyšovy továrny (nyní Ski & Bike Centrum) se zbourání 

skladu s historickou hodnotou a potenciálem pro budoucnost jeví jako 

brutální čin,“ říká pan Špetlák. „I bez kontextu je to ale hřích                   

a nesmysl. Ustupuje totiž dalšímu nesmyslu: zrušení přejezdu a jeho 

nahrazení dlouhou a úzkou myší dírou.“ V blízkosti nádraží vyrostl     

i pokus o moderní městské centrum, na předválečnou blokovou 

zástavbu s dochovaným souborem starých obchodů a výkladů však 

pozdější vývoj nenavázal. Myšlenka nového centra se tedy objevuje 

znovu. 

Nekoncepční práce s veřejným prostorem 

Centrum Radotín je obrovský, léta připravovaný projekt. Ačkoli 
neprošel důkladnou veřejnou diskusí a odbornou oponenturou co do 

rozsahu, smyslu a plánovaného provedení, prezentuje jej MČ jako 

ideální a všemi vítané řešení. Řada zásadních rozhodnutí navíc padla 

neveřejně, mimo zastupitelstvo. Jeho listopadové jednání však přece 

přineslo posun: o slovo se přihlásil pan Allan Šimek. „Podařilo se mi 

získat smlouvu o budoucí smlouvě kupní,“ uvedl, načež stručně 

shrnul její obsah a upozornil na kontroverzní body. Odpovědi 

představitelů MČ obavy nijak nerozptýlily, neboť zčásti mířily mimo 

téma a zčásti byly v rozporu s platným zněním smlouvy. Pan starosta 

například připustil přesunutí části úřadu do budovy nádraží – tím 

nejen zpochybnil dosavadní ideu „vše pod jednou střechou“, ale 
nechtěně ukázal, nakolik je zdejší práce s veřejným prostorem 

nekoncepční. 

Závazky budí krajní podezření 

Smlouvu a tři dodatky podepsali zástupci městské části                      

a developera v letech 2013-2018. Některé body vzbuzují krajní 

podezření. V první řadě je to bonus, na jehož základě bude MČ 

profitovat z každého prodaného bytu. To logicky znamená 

oboustranný zájem na maximální zastavěnosti. Neméně podezřelý je 
i závazek MČ snížit koeficient pro povinné množství zeleně. Kupní 

cena pak není odvozena od cen tržních a jejich nárůstu od roku 2013, 

ale zohledňuje jen inflaci, a to jen pokud přesáhne 5,5%. Na další 

úskalí upozorňuje i námi oslovený právník, specialista na podobné 

smlouvy: „Ceny za věcná břemena jsou relativně nízké. Investor si 

může diktovat, co ještě ke stavbě bude potřebovat (infrastruktura),     

tj. může zabrat relativně velké území za směšnou cenu s tím, že celý 

projekt bude trvat dlouho. Město bude mít náklady a těžkosti, které se 

mu sotva vrátí.“ Zdůrazňuje, že závazné parametry projektu jsou 

specifikovány v příloze, která je ale neveřejná. Obavy jsou namístě: 

již schválené zkapacitnění křižovatky pod Korunou se rozsahem           
i provedením zcela liší od podoby slibované velkoplošnými panely 

slavnostně představenými v roce 2018. Další překvapení lze nejspíš 

očekávat. Vše je o to problematičtější, že zmíněné panely jsou jedinou 

známou představou budoucího veřejného prostoru v Radotíně. O tom 

totiž jinak nevíme nic. „Rekonstrukce trati se řeší od roku 2003. Po tu 

dobu vládne v Radotíně stejná strana. Měli celých 17 let, aby přišli 

s vlastním návrhem,“ říká k tomu pan Esterle. „Mohla to být                    

i příležitost k velkorysé revoluci prostoru celé obce, bývalý sklad pak 

mohl být jeho „vintage“ součástí.“ 

Další cenné stavby v ohrožení 

Demolice zatím hrozí i dalším radotínským památkám. 

V nejstarším jádru obce zmizel dům č. p. 3. Nová stavba sice bude 

sloužit veřejnosti, vznikla ale bez architektonické soutěže. Rozsáhlý 

developerský projekt brzy postihne i sousední Macháčkův grunt.          

I budoucnost celopražsky unikátní dělnické kolonie na Vinohradech 

je nejistá. „Nikde nebyla věc jednoduchá,“ říká pan Špetlák. 

„Receptem je vytrvalý, důsledný přístup i několika nepopulárních 

jednotlivců. Obrovskou výhodou je, vnímá-li vedení města víc než jen 

své priority. Respekt k práci předků – vracím se ke skladu –                      

a přirozený pohyb po městě, řešení detailů. Spolupráce s architektem 

a místními nemůže mít špatný výsledek.“ 

Úspěch v Prvomájové 

To potvrzuje i mimořádný úspěch obyvatel Prvomájové ulice. 

Nekoncepční rozhodování městské části, které odevzdalo dopravě 

oblast kolem škol a sportovišť, postihlo i Prvomájovou, která se po 

zrušení přejezdu měla stát průjezdní trasou. Místní ale přiměli radnici 

ke změně postoje. „Celý půlrok jsme jednali s panem starostou              

a panem místostarostou,“ uvádí iniciátor petice pan Fiala. „Dopravní 

inženýr, který byl za naši stranu při jednáních, předal po vzájemných 
připomínkách projekt. Obě strany musely trochu ustoupit, aby vznikl 

smysluplný kompromis.“ Ten zahrnuje řadu dopravněstavebních 

opatření i výsadbu stromů. „Snad se průjezd Prvomájovou zpomalí a 

sníží se dopravní zátěž.“ Město přesto v Prvomájové chystá stavbu 

parkovacího domu, což výsledek poněkud problematizuje. 

Paní Jonová, pánové Špetlák, Šimek i obyvatelé Prvomájové 

ukazují, že občanské angažmá může vést ke změně. Sklad už 

zachránit nelze; můžeme ale společně usilovat o to, aby se při 

rozhodování o Radotíně příště braly v potaz i hodnoty dosud 

opomíjené. Tedy úcta k historii a především skutečně koncepční 

přemýšlení o budoucnosti. Záleží na nás všech, jaká ta budoucnost 

bude. 

      Jan-Matěj Rak 

Likvidace zeleně u Ondřeje 
Břehové porosty naproti občerstvení U Ondřeje jsou dalším 

z řady míst, kde Radotín přišel o zeleň. Při posezení venku bylo 

příjemné dívat se do korun stromů dotvářejících útulnost                    

a malebnost místa. Ve vyvýšeném břehu sídlil krásný ledňáček 

říční. Teď jsou tam jen holé břehy, správa povodí kamenným 

záhozem zpevňuje břehy a stromy likviduje i na již hotovém úseku 

- proč nebyla dána šance břehovým porostům, aby zase osídlily 

místa řeky, kde se již nepracuje? 

Je rozšiřována cyklostezka. Člověk by si řekl, dobře – bude 

bezpečněji, vejdou se tam i chodci. Ale ouha, chodci budou mít 

samostatný chodník zaříznutý do břehu. A zase na úkor zeleně, 

tedy i stromů. A pak se v radničním tisku dočteme, že zničení 

zeleně, tedy přírodní klimatizace pracující zadarmo, je vlastně jen 

další kultivací místa a že vyholené břehy budou vlastně 

revitalizovány – tedy obnoveny a oživeny. Tohle už je záměna         

a matení pojmů! 

Celá tato akce má ale ještě jeden aspekt. Nynější vedení 

radnice totiž jednoznačně preferuje projíždějící cyklisty nad 

místními chodci. Cyklisty, kteří všechna místa profrčí, sledují ujeté 

kilometry a vlastní tepovou frekvenci, koupají se ve vlastním potu 

a případně se spolu baví. Jenže chodec se může rozhlížet, cítit 

rozdíly teplot na slunci a pod stromy, srovnávat jaké to bylo 

předtím a teď, pozorovat a fotit ledňáčka, sledovat květy střemchy. 

Oddělováním cyklistů a chodců se docílí hlavně toho, že si cyklisté 

budou dále odvykat toleranci k jinému druhu pohybu. Dá se jim 

najevo, že tahle stezka je jenom jejich. A další nesmyslný 

zpevněný chodník protne tolik potřebnou zeleň. 

 

Václav Vojíř, předseda spolku Život na soutoku a člen komise pro 

životní prostředí Městské části Praha 16. 


