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Radotínské vily, vilky, domy a domečky X.

Objektiv

 č
as

u

Po přerušení aktuálními tématy se opět vrátíme k rozběhnutému seriálu – opět v něm nahlédneme
do ulice Pod Klapicí.

Hálkova ulice v roce 1937, slepice uprostřed fotografie se popelila 
před podnikatelským projektem pánů Jelínka a Hamana – 
přízemkovými domky napravo

Ten samý pohled – a rok 1977

Č. p. 104 – původní plánek domku pro Jana
a Františku Jelínkovi  byl opatřen 30haléřovým 
kolkem z roku 1898, v půdorysu je tužkou 
dokreslený dřevník a záchod přistavěné
do dvora roku 1911, kdy z levého pokoje vznikl 
krám (podmínkou stavebního povolení byl 
„chodník dlážděný s bílých cihel a obrubnými 
kameny opatřený“)

Roku 1925 nechal tehdejší majitel, pan Rudolf 
Klepetář, přistavět první patro – se stavbou bylo 

započato 11. srpna 1925, dokončena a zkolaudována 
byla 10.10.1925

V průběhu let se obchod rozšířil do celého 
přízemku, poté co byl v padesátém roce
na základě příkazu ministerstva práce a sociální 
péče předán dům Sdruženému Komunálnímu 
podniku Zbraslav, se opět změnil v byty. Nyní má 
budova tuto podobu

9. března 1899 získali Jan Jelínek a Bohumil 
Haman povolení k výstavbě 4 přízemkových 

domků, jedním z nich bylo i č. p. 95, 
stavbu prováděl František Sklenář, úředně 

oprávněný mistr zednický V roce 2009 zde spolu s celkovou rekonstrukcí domu 
proběhla i jeho přístavba a nástavba, přesto si stále 
uchovává svůj původní půvab

Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová
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10.10.2017 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

12.10.2017 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

17.10.2017 úterý Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

19.10.2017 čtvrtek Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

24.10.2017 úterý Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

26.10.2017 čtvrtek Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

31.10.2017 úterý Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

2.11.2017 čtvrtek Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

7.11.2017 úterý Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

9.11.2017 čtvrtek Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

14.11.2017 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

16.11.2017 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce
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Tráva, listí
Větve

Svoz BIOodpadu PODZIM 2017
Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Svoz BIOodpadu PODZIM 2017              Služba zajišťovaná Městskou částí Praha 16

budovu hygienického a technologic-
kého zázemí se navíc chystá pára. Stav-
ba se dotkne i zmíněného zázemí – 
na terase v prvním patře vyroste 
strojovna vzduchotechniky a vytá-
pění, vedle ní vznikne nově krytá 
restaurace.

V projektu se počítá se zázemím 
biotopu (který využívá dobudované 
vnější převlékárny, sprchy i toalety), 
pro bazén se tedy otevřou pánské 
a dámské šatny a sociální vybavení 
v přízemí pod budoucí restaurací. Ty 
budou napojeny přímo na bazénovou 
halu. Vzhledem k rozměrům chys-
tané stavby (40 na 21 m) zanikne na 
stávajícím parkovišti 24 míst k stání. 
S potřebou dalších parkovacích míst 
se počítalo již od chvíle, kdy se rodila 
první studie na rekultivaci bývalé čis-
tičky. Volba tehdy padla na neužívaný 
pozemek vedle beachvolejbalových 
kurtů. „Bohužel tehdejší majitel 
pozemku, na němž jsou dnes túje, 
potřeboval rychle finanční prostřed-
ky a nepočkal na naši nabídku. Od 
počátku jsme nové majitele upozor-
ňovali na nevhodnost jejich projektu 
pro tuto oblast. Autoři bludiště po-
čítali s návštěvností až 20 tisíc osob 
ročně, ale bez jakékoliv spoluúčasti 
na parkování a zázemí pro tuto část 
Radotína. Během výstavby biotopu 
jsme vedli jednání o odkupu pozem-

ků, vysvětluje Mgr. Miroslav Kno-
tek, zástupce starosty Městské části 
Praha 16. Majitelé nakonec souhlasili 
s prodejem v roce 2015 a na jaře 2016 
se stala majitelem pozemku městská 
část, která pro sezony 2016 a 2017 
bludiště ponechala v bezplatném 
pronájmu původním majitelům. Bě-
hem následujících měsíců by měla 
být projednána žádost městské části 
o územní rozhodnutí pro tento poze-
mek. Poté na něm vznikne odstavná 
plocha s přírodním povrchem (zpev-
něná štěrkem), přirozeně vsakující 
dešťovou vodu ohraničená stávajícími 
tújemi. Na ní by mělo být k dispozici 
dalších 75 míst k stání pro všechny 
zdejší sportovní areály. 

Krytý bazén by měl v prvé řadě 
sloužit školám: „Výuka plavání 
bude pro žáky místních školek, škol 
i gymnázia jednodušší, nebudou 
muset nikam složitě cestovat,“ jme-
nuje zásadní výhodu bazénu pro 
místní občany Mgr. Karel Hanzlík, 
radotínský starosta a dodává: „Ne-
znamená to ale, že by bazén neměl 
sloužit i ostatní veřejnosti. Počítá se 
s ranními a odpoledními hodinami 
a samozřejmě s víkendy.“

„Kombinací biotopu a bazénu 
vznikne unikátní areál, který v re-
publice nemá obdobu,“ uzavírá jeho 
zástupce Knotek.

Sen o bazénu se stane skutečností Rozšiřování... 
kolem Berounky – I. etapa“. Po skrývce 
zeminy se teď připravují spodní vrstvy 
nových zpevněných ploch. Proto byla 
cyklostezka A1 mezi bistrem U Ond-
řeje a Šárovým kolem 9. října uzavřena. 
Objízdná trasa je ve směru od Černošic 
vedena přes lávku u kostela sv. Petra 
a Pavla k velkotržnici Lipence, kde od-
bočuje vlevo na účelovou komunikaci 
vedoucí pod Radotínský most (Pražský 
okruh), kde se po zavěšené lávce pro 
cyklisty vrací zpět na radotínský břeh. 

„V první etapě by měl v úseku od 
rohu protipovodňové zdi za bistrem až 
po odbočku k přechodu do ulice Na Be-
nátkách vzniknout další dvoumetrový 

vyasfaltovaný pás pro cyklisty, který 
bude od stávajícího chodníku oddělen 
hmatovým pásem pro zrakově postiže-
né,“ sděluje pro Noviny Prahy 16 starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Toto řešení bylo 
zvoleno na základě požadavku radotín-
ské radnice, která se dlouhodobě snaží 
zajistit bezpečný provoz na stezce jak 
pro chodce, tak pro cyklisty. Malým par-
číkem pod obloukem zdi navíc povede 
další větev stezky, ta ale bude mlatová.

Práce postupují ve směru po toku 
řeky – to proto, aby již postavené dílo 
nebylo zatěžováno stavbou. „Další fáze, 
která bude končit napojením do ulice 
Šárovo kolo, pak bude zahájena v zá-
vislosti na klimatických podmínkách, 
tzn. pravděpodobně až na jaře, protože 
živičný povrch není možné klást při tep-

lotách kolem nuly,“ upřesňuje další po-
stup radotínský první zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Knotek a dodává: „V této 
etapě vznikne kromě rozšíření i nový 
chodník směřující u bývalé čističky 
odpadních vod k přechodu přes Výpa-
dovou, kde dojde ke zkrácení svodidel 
tak, aby nebránila pohybu chodců.“

Celková cena obou etap bude při-
bližně 3,2 milionu bez DPH.

V nejbližších týdnech by také měla 
začít komplexní rekonstrukce ulice 
Šárovo kolo, jejíž součástí je výstavba 
opatření na zmírnění následků povod-
ní a nová splašková kanalizace. Výsled-
kem bude ulice s odděleným provozem 
motorových vozidel od pěších, resp. 
cyklistů (o projektu jsme podrobně in-
formovali v NP16 č. 2/2017).


