ÚVOD
Rád bych vám přiblížil několik zajímavých událostí, které se během poslední stovky let odehrály
v Radotíně. Důležitých okamžiků je v historii Radotína mnohonásobně více, než je zde možné
prezentovat, a tak jsem vybral alespoň několik z těch, které ovlivnily (či dodnes ovlivňují) život
radotínských obyvatel, ať už to jsou události ryze ,,radotínské“, nebo události, které ovlivňovaly životy
celého národa či celé Evropy.

Biotop Radotín

Místo u řeky

Odhalení pomníku padlým vojínům (1921)
Konec první světové války provázel vedle všeobecné radosti i smutek
mnoha rodin nad ztrátou jejich nejbližších na bojištích. K uctění památky
padlých byl v Radotíně (na dnešním náměstí Osvoboditelů) v říjnu 1921
slavnostně odhalen pomník padlým vojínům.
Třináct z dvaapadesáti jmen na pomníku patří radotínským rodákům.
Většinou šlo o příslušníky 8. zeměbraneckého pěšího pluku či vojáky
pověstného 28. pěšího pluku rakousko-uherské armády, ale nechybí ani
legionáři. Umírali po celé Evropě, jejich hroby jsou rozesety od Haliče
po Rusko, Srbsko, Itálii a Francii.

Nesmyslnost války podtrhuje mimo jiné i osud bratří Laňkových, kteří se
ocitli na opačných stranách pomyslné barikády. Zatímco krejčí Antonín
Laňka padl už v říjnu 1914 na srbské frontě v uniformě rakousko-uherské
armády, jeho mladší bratr Jaroslav zaplatil v červnu 1915 životem své
rozhodnutí vstoupit do francouzské legie jako střelec legendární roty
Nazdar.
Pomník padlým na náměstí Osvoboditelů
za první republiky

Stavba a otevření Masarykovy měšťanské
školy (1928)
Rostoucí zájem o dostupné vzdělávání dětí vyústil v roce 1921 v jednání o zřízení měšťanské školy
v Radotíně. Jedním z argumentů zastánců této myšlenky byl fakt, že po otevření měšťanské školy na
Zbraslavi v roce 1905 se počet radotínských studentů výrazně zvýšil (několik let předtím docházelo
do vzdálenější měšťanky na Smíchově pouhých pět studentů).
Po průtazích způsobených nedostatkem financí byla nakonec škola
slavnostně otevřena 28. října 1928 a pojmenována podle presidenta
T. G. Masaryka.

Do nové měšťanky dojížděli žáci z devatenácti
obcí v okolí, v roce 1934 zde například
studovalo celkem 421 dětí. V někdejší
budově Masarykovy měšťanské školy sídlí
v současnosti Gymnázium Oty Pavla.

Vlevo současné Gymnázium Oty Pavla, vpravo
měšťanská škola roku 1935

,,Rudé letnice“ (1930)
Celostátně nejznámější událostí spojenou s Radotínem patrně byl (ve své době mnohokrát
probíraný) průvod komunistické mládeže z Kosoře Radotínem. Dne 20. dubna 1930 procházela
skupina mladých komunistů dnešní ulicí K cementárně. Když potkali četníky, začali po nich házet
kameny. Četníci začali v sebeobraně střílet a tři komunisty zranili. Komunisté celou akci vylíčili tak,
že ,,Masaryk dal střílet do dělníků“.

V době komunistické totality byla z této události vytvořena legenda o
tom, že v Radotíně při mírovém pochodu četníci zastřelili sedm nevinných
lidí. Celá událost byla bůhvíproč nazvána Rudými letnicemi, ačkoli se
incident stal o svátcích velikonočních.
Na počest události byl vybudován i pomník, který byl roku 1993
odstřelen.

Pomník Rudých letnic v sedmdesátých letech 20. století

Radotínská sokolovna (1932)
Sokol byl v Radotíně založen již roku 1888. Sokolové cvičili v různých budovách či na různých
prostranstvích. Vlastní sokolovnu si postavili až roku 1932. Sokolovna byla postavena podle projektu
zbraslavského architekta Hynka Svobody. V nové budově byl velký sál, restaurace i venkovní hřiště.
Sokolové se zúčastňovali nejen sportovního, ale i společenského života v Radotíně. Součástí radotínského
Sokola nebyly jen sportovní oddíly, ale také pěvecký sbor.
Činnost Sokola v Radotíně skončila po komunistickém puči roku 1948. Po sametové revoluci byla jeho
činnost úspěšně obnovena. Byla zrekonstruována nejen sokolovna, ale i venkovní prostranství,
kde vzniklo první boxlakrosové hřiště s umělým povrchem v Evropě.

Sokolovna roku 1932, 1935 a v současnosti

Květnové povstání v Radotíně (1945)
V květnových dnech roku 1945 procházela přes Radotín skupina pancéřové divize SS, která zde svedla
boj s místními povstalci. Radotínu pomohla Vlasovova osvobozenecká armáda, jejíž tři členové v boji
o Radotín padli.
Německým oddílům se se zbraní v ruce postavilo i několik desítek občanů. Pomníčky, které nacházíme
po celém Radotíně, dokládají, že sedm z nich zaplatilo svou odvahu svým životem. Další oběti z řad
civilního obyvatelstva si vyžádalo ostřelování Radotína německým dělostřelectvem a tanky.
Řadu civilních obětí rozšířilo i bezdůvodné zastřelení tří rukojmích.

Vlasovova osvobozenecká armáda u nádraží

Rudá armáda v ulici Tachovská

Zrušení a zboření staré cementárny (1966)
Dějiny třetí nejstarší cementárny v českých zemích se začaly psát roku 1871. Cementárna se postupně
stala symbolem Radotína. Bohužel však nejen pro svou prosperitu, ale i díky své poloze přímo v centru
obce a z ní plynoucí prašností. A právě kvůli ní byl Radotín pověstný špatným životním prostředím:
cementárna totiž celou obec vydatně ,,zásobovala“ šedobílým ,,práškem“, který ležel doslova na všem.
Právě proto bylo rozhodnuto o její demolici, ke které došlo roku 1966.
Cementárna byla přesunuta dále od centra, do Radotínského údolí.
Prostor bývalé cementárny pak zůstal dlouhou dobu nevyužitý, teprve
na přelomu 80. a 90. let zde vyrostlo panelové sídliště a obchodní dům.

Vlevo cementárna za první republiky,
vpravo demolice v šedesátých letech
20. století

Radotínská lávka (1994)
Už roku 1159 byl v listině zmíněn přívoz přes řeku Mži v Radotíně, což svědčí o tom, jak důležitý tento
spoj již tehdy byl. Tento starodávný přívoz byl v provozu až někdy do 60. let 20. století. Poté zde vznikla
pontonová lávka, která se postupem času začala stále více rozpadat.

Až roku 1993 začala stavba nové, pevné lávky. Stavba lávky probíhala podle projektu předního českého
architekta Josefa Pleskota. Lávka byla slavnostně otevřena 14. července roku 1994 za účasti ministra
dopravy, pražského primátora a samozřejmě radotínského starosty. V následujících letech se stala jedním
ze symbolů Radotína a je hojně využívána jak místními občany, tak turisty a cyklisty. Zajímavostí je i
skutečnost, že přes ní vede Svatojakubská poutní cesta z Prahy až do španělského poutního místa
Santiago de Compostella. Lávku však bohužel výrazně poničily povodně v letech 2002 a 2013. Byla proto
provizorně podepřena a plánuje se stavba lávky nové. Ta má být dokončena roku 2020.

Radotínská lávka na začátku století, po podepření a vizualizace budoucí lávky přes Berounku

Povodeň 2002
Rok 2002 se zapsal do dějin hlavně kvůli katastrofální povodni, která ve velké míře postihla i Radotín.
Povodeň měla dvě fáze. První v Radotíně trvala od 8. srpna a další den kulminovala a začala klesat. Už 12.
srpna však začala Berounka (a s ní další řeky po celém Česku) opět stoupat. Lidé z ohrožených oblastí byli
evakuováni. Řeka kulminovala 14. srpna v rekordní výšce 197,28 m, tedy 6,8 m nad normálem.
Rozsah škod byl obrovský. Zaplaveny byly níže položené části Radotína, jako je Rymáň a Šárovo kolo. Pod
vodou se ocitla rovněž většina průmyslové části Radotína v oblasti ulice Výpadová, budova II. stupně
základní školy, nebo Horymírovo náměstí.

Povodeň 2002, celkový pohled, ulice Výpadová, areál ZŠ

Závěr
Radotín se za posledních sto let velmi změnil. Do roku 1918 vstoupil jako významné průmyslové centrum.
Za první republiky žil bohatým kulturním a společenským životem, radotínští Sokolové si postavili
sokolovnu, přibyla měšťanská škola a další významné budovy a Radotín se postupně stával vyhledávaným
turistickým cílem.
Za socialismu sice zažil kulturní úpadek, ale negativní dopady průmyslu se podařilo minimalizovat
a budoucí proměně zaprášeného městečka už tak nestálo nic v cestě.
Za několik posledních desítek let, se tak z periferie stala moderní městská část plná zeleně, která
je vyhledávaným místem nejen k turistice, sportu či vzdělávání, ale i k životu.
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Děkuji Vám za pozornost

