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Nejsme slepencem místních zájmových skupin, 
které se snaží udržet u moci nebo se k ní naopak 
dostat. Společně pro Zbraslav je zde pro všech
ny občany bez rozdílu. I  pro ty, kteří nejsou 
součástí místních struktur. Vážíme si činnosti 
místních spolků a chceme je v jejich aktivitách 
nadále podporovat, ale také požadujeme, aby 
investiční politika radnice sledovala dlouhodo
bou koncepci.

Jsme koalicí demokratických stran, a  tak jsou 
pro nás principy demokracie zcela zásadní – i na 
komunální úrovni. Naše politické působení pova
žujeme za službu obci, a ne za možnost přivýdělku. 
Prosazujeme, aby se debata o  dalším směřování 
naší městské části nevedla jen na uzavřené radni
ci. Naší prioritou je těsný vztah s Vámi, zbraslav
skými občany – ať už v online prostoru, nebo na 
pravidelných setkáních.

Zbraslav není nezávislá na zbytku Prahy. Spous
ta našich problémů přesahuje hranice městské 
části a musí být řešena na celopražské nebo i ce
lostátní úrovni. Naše strany mají své zástupce na 
všech úrovních. Se stranickými kolegy se setká
váme a spolupracujeme na zlepšení Prahy i Česka. 
Společně chceme zlepšit i Zbraslav.

Na Zbraslavi
kandidujeme
Občanská demokratická strana a TOP 09 spojily své síly, aby přinesly na Zbraslav změnu. Všichni vidíme, jak Zbraslav v porovnání s ostatními 
městskými částmi zaostává. Projekty jsou realizovány chaoticky a bez koncepce. Chceme posunout Zbraslav správným směrem a vytvořit plán 
rozvoje, který z ní konečně udělá moderní část Prahy.

Zbraslav musí umět 
investovat i do větších 
projektů, než jsou  
dětská hřiště
Zbraslav, dříve královské město, dnes 
pražská městská část, která leží na soutoku 
dvou řek – Berounky a Vltavy. Jak by se měla 
v následujících letech rozvíjet? Co je po-
třeba změnit? A jak bude vypadat samotná 
kampaň Společně pro Zbraslav? Na to jsme 
se zeptali lídra volební koalice a předsedy 
místního sdružení ODS Zbraslav  
MUDr. Ing. Davida Macků. 

V těchto volbách vytvořila ODS a TOP 09 volební 
koalici Společně pro Zbraslav. Co Vás k tomu 
vedlo?
S místní buňkou TOP 09 jsme zjistili velmi těsný 
průnik našich vizí a plánů, jak změnit Zbraslav 
k  lepšímu. Nechtěli jsme tříštit síly zodpověd
ných stran na Zbraslavi, a proto jsme vytvořili 
koalici Společně pro Zbraslav složenou z pra
vicových stran, která bude pracovat na rozvoji 
naší městské části.

Do čeho by mělo vedení Zbraslavi podle lídra 
Společně pro Zbraslav investovat především?
Naši občané vidí v okolních městských částech 
a  obcích obrovský rozvoj veřejné infrastruktu
ry a velkých veřejných projektů. Zcela logicky se 
ptají, proč se nemůže podobně rozvíjet i Zbraslav. 

SPOLEČNĚ
PRO ZBRASLAV

SPOLEČNĚ
Dámy a pánové,
milí přátelé,
blíží se okamžik, kdy svým rozhodnutím můžete 
zásadním způsobem ovlivnit, jak bude v následují-
cích letech vypadat Zbraslav. Tedy místo, kde žijete, 
pečujete o své děti, setkáváte se s přáteli, užíváte si 
zasloužených chvilek odpočinku. Komunální volby, 
které se uskuteční 23. a 24. září 2022, jsou právě 
z těchto důvodů velmi důležité. Jejich výsledek se 
odrazí v tom, co je nám nejdražší – v našich domo-
vech a jejich okolí.

S velkou zodpovědností jsme vybrali kvalitní a zku-
šené kandidáty, kteří jsou připraveni udělat vše 
pro to, abyste se v místě, kde žijete a bydlíte, cítili 
opravdu spokojeně a bezpečně. Oproti populistic-
kým nereálným slibům různých narychlo vytvoře-
ných hnutí a uskupení nabízíme konkrétní a usku-
tečnitelné plány vycházející ze znalosti skutečných 
problémů i možností rozvoje Zbraslavi a jejích 
obyvatel. Při jejich plnění se navíc můžeme opřít 
o silnou podporu našich kolegů v Zastupitelstvu 
hlavního města Prahy, ve vládě i v obou komorách 
Parlamentu.

Dámy a pánové, milí přátelé, s velkou pokorou 
Vás žádám o podporu v nadcházejících komunál-
ních volbách pro naše kandidáty a jejich vize pro 
zlepšení života ve Vaší Zbraslavi. Máme velkou šanci 
si tu SPOLEČNĚ zajistit příjemný a bezpečný život 
i budoucnost pro nastupující generaci.

Děkuji Vám.

Váš Zdeněk Zajíček,
předseda oblastního sdružení ODS Praha 5

1) Společně pro moderní Zbraslav
V našich řadách jsou lidé zabývající se inovace-
mi a  modernizací. Využitím moderních technologií 
zlepšíme fungování městské části. Správa města 
musí být efektivní a vycházet občanům vstříc. 

2) Společně pro lepší dopravu
Zbraslavské ulice nejsou v  dobrém stavu. Vedle 
výmolů na silnicích nesmíme zapomínat ani na 
parkování a další způsoby dopravy.

3) Společně pro podporu podnikání
Součástí naší městské části jsou malí i velcí pod-
nikatelé. Radnice s  nimi musí komunikovat a  vy-
tvářet podmínky pro jejich podnikání. Jedině tak 
zajistíme potřebné obchody a  služby, za kterými 
nebudeme muset jezdit do centra Prahy.
 
4) Společně pro rozvoj kultury
Zbraslav mladým a  aktivním občanům takřka nic 
nenabízí. Musíme se postarat, aby zbraslavští ob-
čané rádi trávili svůj volný čas na Zbraslavi. Naším 
cílem je přilákat i návštěvníky mimo naši městskou 
část pomocí originálních projektů.

David Macků
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Jiří Páv
54 let, manažer, TOP 09

Na Zbraslavi žijeme s rodinou již 
více než 25 let a myslím si, že je 
to jedno z  nejkrásnějších míst 
v naší zemi. Nejen že zde bydlím, 
ale také zde podnikám, sportu
ji, včelařím, chodím na pivo – 
opravdu žiji. Poslední 4 roky se 
jako jediný člen rozpočtového 

výboru za opozici podílím na tvorbě a kontrole 
plnění rozpočtu naší městské části. Rád bych 
těchto zkušeností dále využil pro skutečně mo
derní, efektivní a odpovědné hospodaření obce. 
Moje profesní zkušenosti jsou dlouhodobě spoje
ny s mnoha projekty tzv. chytrých měst – Smart
City. Tyto projekty zahrnují např. řízení parko
vacích kapacit, elektronické informační tabule 
a  úřední desky, platební automaty městských 
poplatků, jízdenkomaty a  podobně. Domnívám 
se, že právě tato oblast je jednou z opomíjených. 
Proto bych rád Zbraslavákům nabídl své znalosti 
a zkušenosti v dalším moderním rozvoji. 

Pavel Nauš
53 let, podnikatel, ODS

Pracuji v  oblasti lidských zdro
jů, výstavby firemních týmů, 
vyhledávání klíčových pozic – 
mana gementu, dále restruktu
ralizace, rozvoje a projektového 
řízení. To vše pro velké nadná
rodní firmy i pro malé a střední 
podnikatele. Aktivně sportuji 

a zajímám se o veřejné dění. Na Zbraslavi byd
lím a žiji bezmála 30 let. Již řadu let sleduji zdejší 
společenské dění a aktivity místní samosprávy, 
co vše dělá pro občany Zbraslavi. Není toho věru 
moc. Je to smutný obrázek prospěchářství na 
úkor občanů. Chci to změnit. Chci udělat Zbra
slav lepším místem pro život nás i našich dětí. 
Chci prosazovat zásadní projekty, které pozi
tivně ovlivní život místních občanů. Především 
v  oblasti nových pracovních příležitostí chci 
prosazovat soběstačnost mikroregionu, jako je 
Zbraslav. Vytvořit další možnosti kvalitního zá
sobování, nakupování, volnočasových aktivit, 
kultury a  vzdělávání. Místo, kde se nám bude 
dobře žít. Volte nás, volte Společně, protože jen 
společně jsme silní. 

Bc. Martin Medvíď
24 let, student, ODS

Na Zbraslavi bydlím od dětství. 
Prošel jsem místní základní ško
lou a  několika volnočasovými 
aktivitami. Poté co jsem vyrostl, 
zjistil jsem, že Zbraslav mladému 
člověku nic nenabízí. V současné 
době studuji historii a politologii 
na FF UK. Část studia jsem strávil 

v USA a ve Francii. Po návratu jsem se rozhodl ak
tivně zapojit do veřejného dění a vstoupil do ODS. 
Politika je pro mě více než jen koníček a bedlivě 
sleduji politické dění nejen na Zbraslavi. Na rozdíl 
od mnoha okolních městských částí a obcí nechalo 
současné politické vedení Zbraslav degradovat na 
místo, kam se jezdí její občané jen vyspat. Rád bych 
přispěl ke změně a pomohl nasměrovat Zbraslav 
správným směrem. Proto kandiduji za koalici Spo
lečně, která jako jediná reprezentuje odpovědnou 
politiku směrem ke zbraslavským občanům, a ne 
k vlastním zájmům.

Adam Anfilov
23 let, student, ODS

Na Zbraslavi bydlím od svých 
šesti let. Od malička jsem zde 
měl mnoho přátel. O  politiku 
jsem se začal zajímat na střed
ní škole a v osmnácti letech se 
rozhodl vstoupit do ODS. Od té 
doby zblízka pozoruji pražskou 
komunální politiku a upozorňu

ji starší kolegy na témata trápící mladou gene
raci. Mým cílem je pomoci rozproudit kulturní 
život na Zbraslavi a přispět k úspěchu koalice 
Společně, která je schopna v  zájmu Zbraslavi 
koordinovat velké projekty s  hlavním městem 
a  státem, na což současné vedení radnice ne
stačí. Zbraslavským občanům chci nabídnout 
především svou energii a  zápal, nové nápady 
a vášeň pro politiku. Po roční pauze, kdy jsem 
pracoval v  překladatelské agentuře, jsem se 
vrátil ke studiu historie a politologie na Univer
zitě Karlově. Ve volném čase dělám hudbu.

Ing. arch. Kristina Cuřínová
34 let, architektka, nestraník za TOP 09

Zbraslav pro mě znamená do
mov. Na Zbraslavi žiji od naro
zení, bydlím zde a nyní i pracuji. 
Žije zde má rodina a mnoho přá
tel. Osud Zbraslavi mi rozhodně 
není lhostejný. Ráda bych, aby 
se s  námi a  našimi potřebami 
v  čase posouvala dynamicky 

vpřed a  zároveň neztrácela svůj bývalý věhlas 
a svoji malebnost. Proč se tak zbrzdil, až zastavil 
vývoj této městské části v kontrastu s vývojem ji
ných městských částí či okolních obcí? Proč stá
le slýchám stejné dotazy, proč to právě na Zbra
slavi nejde? Pro mě jako architekta je nesmírně 
těžké denně vidět nevyužitý potenciál Zbraslavi, 
a zejména jejích veřejných prostor. Jsem přesvěd
čena, že tyto veřejné prostory by bylo možno vy
užít účelněji ku prospěchu nás všech, Zbraslav 
nastartovat a  naplánovat v  jeden prosperující 
logický celek bez dočasných řešení. Mým cílem 
je přivést smysluplné investice do projektů i ve
řejného prostoru a skutečně je realizovat.

MUDr. Ing. David Macků
48 let, lékař, ODS

Na Zbraslav jsem se přestěhoval 
před 15 lety a  nikdy jsem toho 
nelitoval. Považuji ji za nejkrás
nější městskou část v Praze. Pra
cuji v  pražské fakultní nemoc
nici jako lékař a navíc na ČVUT 
připravuji projekty pro nové bio
medicínské technologie. Moje 

vize o „krásné a úspěšné Zbraslavi“ je odlišná od 
vize současného vedení radnice. Představuji si 
Zbraslav jako dynamickou a moderní městskou 
část plnou aktivních občanů. Propojím aktivní 
a schopné lidi, kteří SPOLEČNĚ budou řešit pro
blémy Zbraslavi. SPOLEČNĚ vytvoříme projekty, 
které budou mít podporu většiny občanů Zbra
slavi. Zbraslav je unikátní městská část, která 
má těžit ze své polohy na soutoku Berounky 
a Vltavy a z historického odkazu českých králů. 
SPOLEČNĚ za lepší Zbraslav!

Oprávněně požadují to, co vidí u na
šich sousedů. Zbraslav si zaslouží 
také krásné ulice s  dobrou občan
skou vybaveností, nové kryté spor
toviště, koupaliště či služebnu měst
ské policie.

Bohužel jsme se za osm let na Zbra
slavi moc nepohnuli. Máme opravené 
parky a nová školní hřiště pro děti. 
To je sice hezké, ale jedná se o drob
né projekty, které jsou v zásadě pro 
městské části dnes již samozřejmos
tí. Já chci, aby za osm let vlády byly 
vidět i velké investice, unikátní pro
jekty hodné obdivu, na které budou 
Zbraslaváci hrdí, stejně jako mohou 
být na své projekty hrdí občané 
Radotína.

Co by se mělo na radnici změnit v prvé řadě?
Chtělo by to více komunikace a diskuze s obča
ny nad důležitými body rozvoje Zbraslavi. Týká 
se to například umístění veřejného místa na 
komunitní a společenské setkávání pod otevře
ným nebem. Toto místo bylo dříve na Slunečním 
městě – na prostranství před Dětským domovem 
Charlotty Masarykové. Zde se konaly různé kul
turní a  společenské akce včetně cirkusu. To 
zaniklo vytvořením parku Žabovřesky. Nyní 
takový prostor nemáme. Obávám se, že se sou
časné vedení radnice již rozhodlo, že prostor 
na konání velkých společenských akcí bude na 
Zbraslavském náměstí.

Ale historické náměstí je v křížové podobě, není 
tady místo na vytvoření velkého prostoru pro 
větší společenské akce…
Pokud nedojde v  brzké době k  zásadní změně, 
bude realizován projekt rekonstrukce Zbra-
slavského náměstí v  půlkruhové variantě 
vzniklý v  posledním volebním období. Tímto 
řešením se však zpomalí doprava a bude méně 
parkovacích míst. 

Předpokládáme, že částka za rekonstrukci 
náměstí přesáhne 100 milionů. Za tuto částku 
se však dá na Zbraslavi postavit více užitečných 
a  smysluplnějších projektů. Za 100  milionů se 
v  Radotíně například podařilo postavit komu
nitní centrum Koruna, služebnu státní policie 

a základní uměleckou školu. Odmí-
táme navrhovanou změnu Zbra-
slavského náměstí a rekonstrukci 
v navrhované variantě považujeme 
za krok zpátky v  rozvoji městské 
části. Současná křížová podoba 
náměstí je tradiční a  historicky 
vyzkoušená volba. Veřejný pro
stor pro komunitní setkávání a ko
nání velkých společenských akcí 
má být na horní Zbraslavi. Ve ve
dení chceme prosadit důstojnou re
konstrukci náměstí, o jehož podobě 
budou rozhodovat občané.

Jaký je recept na krásnou Zbraslav?
V historické zástavbě se držet tra
dice. Zbraslav je místo s  unikátní 
architekturou ulic a  domů, kterou 
stojí za to si udržet. Pro mě je krás

ná Zbraslav v dosažitelných drobnostech. Krás
ně opravené domy s malými obchůdky, s místem 
krátkodobého parkování pro auta na ulici a ná
městí. Pokud zachováme a podpoříme tradiční 
architekturu hlavních ulic a náměstí, Zbraslav 
zůstane krásná.

Důležitým aspektem pro příjemný život na 
Zbraslavi je fungující občanská vybavenost. 
Malé obchody na ulicích, a to především na ná
městí a na třídě Elišky Přemyslovny, tvoří duši 
naší městské části. Majitelé domů, obchůdků, 
kaváren, restaurací a  malí živnostníci ovšem 
nemají dostatečnou podporu současného vede
ní radnice. Pokud ji nedostanou, začne Zbraslav 
pomalu umírat. To chceme změnit. Našich pod
nikatelů si na Zbraslavi vážíme a uvědomujeme 
si jejich význam pro městskou část, a proto je 
hodláme podporovat daleko více, než tomu bylo 
v posledních letech.

Jak bude vypadat poslední měsíc kampaně Spo-
lečně pro Zbraslav před komunálními volbami?
Plánujeme několik setkání s občany na Zbrasla
vi, kde probereme všechny klíčové otázky naší 
městské části. O  termínech našich akcí se do
zvíte na našem facebooku nebo na webových 
stránkách. 

Osobně jsem velký fanoušek 3D tisku. Samot
ný tisk se dá i velmi kreativně využít pro účely 
kampaně, a proto v posledních týdnech přijde
me s opravdu zajímavými prvky, které ještě ni
kdo nikdy nevyužil. Máte se na co těšit. ☺   

Zbraslav musí umět investovat…
pokračování ze str. 1
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Název tohoto mostu vznikl u příležitosti konání 
Závodu míru, kdy tento kdysi populární mezi
národní cyklistický závod v  roce 1964  poprvé 
a  naposledy zavítal na Zbraslav. Most Závodu 
míru nahradil železný Zbraslavský most z roku 
1896. Dočasně oba mosty dokonce stály vedle 
sebe, než se ten starý rozebral. 

Stavba nového mostu započala v  roce 1961 
a byla dokončena o tři roky později. Jednalo se 
o první most, kdy mostní oblouky byly provádě
ny bez skruže, technologií samonosné výztuže 
z betonářské oceli. O deset let později byl podob
nou technologií postaven most přes Ohři u Lok
te. Oba mosty jsou vytvořeny technologií, kterou 
si nechal pod názvem „Systém B“ patentovat její 
autor – mostní inženýr Vladimír Tvrzník.

O Vladimíru Tvrzníkovi toho ví široká veřej
nost poměrně málo, což je nepochybně škoda, 
jelikož jeho samotný osud, pestrý život a pracov
ní úspěchy by stály za zfilmování v  celovečer
ním dokumentu. V zahraničí se inženýr Tvrzník 

proslavil zejména v Iráku, kde při svých opako
vaných pobytech navrhoval nebo dohlížel na 
realizaci mnoha mostů po celé zemi. Je to napří
klad pět mostů přes zavodňovací kanály v Basře, 
obloukový most přes Tigris v Mosulu, most přes 
Eufrat ve Fallúdži a dva mosty přes řeku Garmat 
Ali na severním okraji Basry. Pravděpodobně 
nejznámějším je most Jadiryah přes řeku Tigris 
v jižní části Bagdádu, který zůstal zázračně stát 
i  během druhé války v  Iráku (2003–2011). Jadi
ryah je nadále považován za nejkrásnější most 
v Bagdádu. Za svého působení v Iráku Ing. Tvrz
ník s PZO POLYTECHNA umožnil získat zahra
niční praxi několika stovkám českých a sloven
ských inženýrů.

V Iráku si Vladimír Tvrzník spolu s  dalšími 
českými a  slovenskými zaměstnanci Statní or
ganizace pro výstavbu silnic a  mostů (SORB) 
vydobyli pověst stavařské elity, které si zde nále
žitě vážili. I díky jejich práci má Česká republika 
v této zemi dobré jméno, na kterém může stavět 
vzájemné diplomatické a obchodní vztahy.

Mezi prvním a  druhým 
pobytem v  Iráku Vladimír 
Tvrzník založil a vybudoval 
úspěšný projektový ústav 

Pragoprojekt, později hlavní projektovou organi
zaci pro silnice a mosty tehdejší Správy pro dopra
vu MV. Ne náhodou jsou ve znaku Pragoprojektu 
dva mostní oblouky, které nápadně připomínají 
oblouky našeho zbraslavského mostu.

V důchodovém věku pokračoval pan Tvrzník 
ve své aktivní pracovní kariéře a  působil jako 
špičkový odborník v  oboru mostních staveb. 
Jako takový zasáhl mimo jiné také do soutěže 
na opravu Karlova mostu. Pod jeho vedením se 
nakonec prosadila a uskutečnila méně radikální 
oprava Karlova mostu, která zachovala pěší pro
voz. Za zmínku stojí kritický náhled Vladimíra 
Tvrzníka na nedaleký Lochkovský most, jenž 
nemá klasickou dělenou konstrukci umožňující 
udržet provoz i v době pozdější rekon strukce. 

Ale vraťme se ještě ke zbraslavskému mostu. 
Pro syna Vladimíra Tvrzníka, jenž je také sta
vební inženýr, představovala výstavba část jeho 
dětství. „S tátou jsem chodil na stavbu přikrývat 
nový beton plachtou. Postupem času mě brával 
na stavbu častěji, až se návštěvy staly pravidlem. 
Zbraslavský most byl pro tátu ten nejmilejší, mož-

ná i proto si koupil později nedalekou chatu ve Ště-
chovicích,“ vzpomíná syn Vladimír.

Zajímavá je historka z posledního dne staveb
ních prací. V době, kdy se měly přerušit spoje po
mocné ocelové konstrukce na vrcholu mostních 
svařovaných obloukových nosníků a  následně 
uvolnit, čímž se mělo aktivovat statické půso
bení obou částí nosníků, se ozvala ohlušující 
rána rozléhající se daleko do okolí. Svářeč, jenž 
tuto práci prováděl, špatně vyhodnotil situa ci. 
V domnění, že se celý most hroutí, vylekaně od
hodil svářecí techniku do vody a sám za ní skočil. 
Všechno samozřejmě dobře dopadlo. Obloukový 
most, úžasně zapadající do okolní krajiny, pře
žil i povodně v letech 2002 a 2012 a dělá radost 
místním i nadále. 

Vladimír Tvrzník zemřel po krátké nemo
ci v  roce 2015  v  91  letech, kdy byl ještě pořád 
pracovně aktivní. Stavební inženýr Tvrzník dal 
Zbraslavi most, na který jsou zbraslavští ob
čané právem hrdí, a  patří mu zaslouženě náš 
respekt. Jsouli mostní inženýři považováni za 
šlechtu stavebních inženýrů, pak můžeme na 
inženýra Tvrzníka vzpomínat jako na vévodu to
hoto stavu. Možná by i proto stálo za úvahu ote
vřít debatu o změně názvu této naší dominanty.

MUDr. Ing. David Macků
(s přispěním Ing. Jaromíra Kačeny 

a Ing. Vladimíra Tvrzníka ml.)

Most Závodu míru, zbraslavský most aneb most Vladimíra Tvrzníka
Na Zbraslavi se nachází mnoho význam-
ných staveb. O historii jedné z nich se do-
teď moc nemluvilo, ačkoli tvoří dominantu 
naší městské části. S mostem Závodu 
míru se pojí také zajímavý život jeho auto-
ra inženýra Vladimíra Tvrzníka, na kterého 
by historická paměť Zbraslavi, stejně jako 
na most, neměla zapomenout.

Výstavba mostu Jadiryah v Bagdádu
(foto z archivu Ing. Vladimíra Tvrzníka)

Zbraslavský most při jeho výstavbě
(foto z archivu Ing. Vladimíra Tvrzníka)


