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svislý i vodorovný průhyb lávky v mís-
tě šikmých závěsů v řádu cca 30 cm.

Průhyb a sedání se od ničivé po-
vodně v roce 2002 neustále zvětšovaly 
a bylo jasné, že i poslední červnová 
povodeň se výrazným způsobem po-
depsala na dalších destabilizačních 
procesech. Z těchto důvodů byl zadán 
odborníkovi z Vysokého učení tech-
nického v Praze požadavek statického 
přepočtu lávky, ze kterého vyplynulo, 
že je nanejvýš akutní provedení roz-
sáhlé rekonstrukce lávky a zavedení 
okamžitých opatření k zajištění bez-
pečného přechodu nad Berounkou. 

Na základě důležitých výstupů při-
stoupila radotínská radnice k razant-

ním opatřením, která sice ztěžují pohyb 
zejména cyklistů, kočárků a menších 
motocyklů, ale zabezpečují základní 
požadavek statika na podstatné ome-
zení pohybu po mostní konstrukci. 
Opatření bylo realizováno betonový-
mi zábranami na obou koncích lávky 
a dopravním značením s dodatkovými 
tabulkami, upozorňujícími na nutnost 
procházet po lávce jednotlivě. Dále je 
připravováno ve spolupráci se speciál-
ními mostařskými fi rmami provizorní 
podepření lávky v místě posledních 
dvou závěsů na radotínské straně. Po 
provedeném statickém zajištění kon-

Kritický stav... strukce se odstraní dočasně instalova-
ná opatření.

Důvodem těchto kroků je snaha 
zajistit konstrukci v dlouhodobějším 
horizontu proti dalším posunům 
a připravit v tomto delším časovém ob-
dobí opravu či vybudování nové lávky 
a především zajistit dostatečné fi nanční 
prostředky, které, jak je již nyní patrné, 
jsou nad reálné možnosti rozpočtu 
Městské části Praha 16. „Protože se 
podle prvních odhadů bude jak v přípa-
dě rekonstrukce, tak i v případě výstav-
by nové lávky jednat o částku kolem 
30 milionů Kč, zahájili jsme jednání se 
zástupci hl. m. Prahy o investiční po-
moci,“ říká radotínský starosta Karel 
Hanzlík. „Jenom dočasná stabilizace 
je velice nákladná záležitost, což bude 
znamenat redukci některých letošních 
plánovaných investičních záměrů.“

Z důvodu snazšího rozhodování ne-
chala radotínská radnice zpracovat stu-
dii na rekonstrukci lávky či případnou 
výstavbu nové, a to v několika varian-
tách, včetně stanovení cen. Momentálně 
se rovněž pracuje na zadání projektové 
dokumentace k územnímu rozhod-
nutí a bude se zpracovávat realizační 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Posledním krokem bude výběr zhoto-
vitelské fi rmy formou veřejné soutěže, 
která provede sanaci lávky. Celý proces 
je poměrně složitý a časově náročný, 
a proto je nutno konstrukci provizorně 
zabezpečit.

„Příroda před nás postavila náročný úkol, kterého se bude snažit radotínská 
radnice zhostit v co nejkratší době za přispění hl. m. Prahy a tolerance a ochoty 
našich spoluobčanů snášet omezení, které vzniklá situace okolo lávky přináší.“

umístěná na venkovní straně dna.
V první etapě byla náměrová zaří-

zení předána v objektech čp. 1061 až 
1075, další fáze má následovat v nej-
bližších dnech.

Náměrové měřiče je nutné ihned po 

Měří se radon v bytech
obdržení od pracovníků Úřadu měst-
ské části Praha 16 umístit na vhodné 
místo, nejlépe do horního rohu skříně, 
a po celou dobu (do konce dubna 2014) 
se s nimi nesmí manipulovat.

Po uplynutí uvedené doby se zavře-
né krabičky s vyplněným formulářem 

Zápisy do škol a školek
Zápis proběhl 
dne

Počet dětí 
u zápisu

Pravděpodobně 
bude přijato

Počet tříd 
prvňáčků Pozn.

ZŠ Praha - Radotín 5.2. 143 120 4 2 - Začít spolu
2 - klasická

ZŠ Vladislava Vančury,
Praha - Zbraslav 5. a 6.2. 185 150 6

ZŠ Charlotty Masarykové,
Praha - Velká Chuchle 16.1. 70 46 - 48 2

ZŠ Praha - Lipence 5.2. 48 38 - 40 2

vrátí zpět na Správu obecních nemovi-
tostí ÚMČ Praha 16, Sídliště 1600/15a, 
153 00 Praha-Radotín, která zajistí 
hromadné vrácení zpět do Státního 
ústavu radiační ochrany. 

Měření objemové aktivity radonu 
bylo monitorováno již v roce 1995 
a vzhledem k výměně dřevěných oken 
za plastová je nezbytně nutné měření 
opakovat.

Datum zápisu, hodina Pozn.

MŠ Praha - Radotín 25.3. od 8.00 do 17.00 hod. MŠ Hastrmánek - třída Žabiček

MŠ Nad Parkem,
Praha - Zbraslav

Vydávání přihlášek: 14.4. a 16.4. od 13.00 do 17.00 hod
Příjem přihlášek: 28.4. od 13.00 do 17.00 a 30.4. 
od 9.00 do 12.00 hod.

Více info na: 
www.msnadparkem.cz

MŠ Matjuchinova,
Praha - Zbraslav

Vydávání přihlášek: 14.4. a 15.4. od 13.00 do 17.00 hod
Příjem přihlášek: 28.4. a 30.4. od 13.00 do 17.00 hod.

MŠ Praha - 
Velká Chuchle 19.3. od 13.00 do 17.00 hod. Dny otevřených dveří 10. a 11.3. 

od 15.00 do 16.00 hod.

MŠ Praha - Lipence 9.4. od 13.00 do 17.00 hod.

MŠ Praha - Lochkov 26.3. od 13.00 do 17.00 hod.

V roce 1943 se začali kanoisté scházet 
na louce u říčních lázní. Vedle akcí na 
Berounce tehdy pořádali i vodácké túry na pramicích a kánoích. V listopadu 1949 vznikl vodácký oddíl Sokola
Radotín – VOR. Do prostoru lázní byla na pronajatý pozemek přesunuta získaná rekreační chata, v níž si oddíl 
zřídil klubovnu a loděnici. V rámci slučování tělovýchovy pod TJ Spartak Radotín byl v roce 1952 VOR přejmenován 
na oddíl kanoistiky.

Tak vypadal areál radotínských říčních lázní v době, 
kdy se tu kanoisté začínali scházet

Roku 1955 byla dosavadní loděnice rozšířena 
o rekreační chatu Sokola, která sem byla přemístěna 
ze Solopysk. Povodeň o rok později obojí proměnila 
v říční doky

Za normálního stavu vody bylo zázemí kanoistů na 
souši – rok 1962. Ve stejné podobě tu stálo až do 
30.9.1978, kdy byla pokřtěna nová loděnice

Ještě  jednou rok 1962 – opravy lodí probíhaly venku. 
Tento pozemek se stal vlastnictvím oddílu již roku 
1957, kdy se jej podařilo odkoupit od pana Votavy

Závodní činnost – rychlostní kanoistika a slalom – byla 
zahájena roku 1957, snímek je ze slalomu na Přeboru 

kraje v roce 1961

Další snímek ze závodů ve slalomu je z roku 1962, na pozici 
háčka sedí současný zástupce starosty Městské části 
Praha 16 Ing. Milan Bouzek

Oddílové závody v rychlostní kanoistice v roce 1963

Medailisté z Mistrovství republiky 1990 
v rychlostní kanoistice Martin Kolanda
a Martin Bouzek

Sjezd Vltavy v roce 1996
Podle Knihy o Radotínu připravila Kateřina Drmlová,

foto: Vodácký oddíl Radotín a Letopisecká komise Radotín 


