
Secesní budovy a stavby kolem nás

Představení zařízení

Každé období mělo svůj specifický 
architektonický sloh s typickými znaky 
a způsobem ztvárnění staveb. Společenské 
změny se často odrážely v architektuře, kde 
se novátorské myšlenky obtížně prosazovaly 
a nenacházely příliš pochopení u odborné 
i laické veřejnosti. Na přelomu 19. a 20. 
století byl terčem kritiky secesní sloh, který 
v Praze představuje  například reprezen-
tační budova Obecního domu, Wilsonovo 
nádraží, Průmyslový palác na Výstavišti 
nebo Petřínská rozhledna jako menší 
napodobenina Eiffelovy věže. Chráněnou 
technickou památkou z údobí secese je také 
nejkratší pražský Čechův most se zdobenou 
mostní konstrukcí.      

Největšího rozmachu dosáhla secese 
v prvním desetiletí 20. století, aby pak 
následně ustoupila kubismu. Na území 
Prahy 16 lze i dnes pozorovat na fasádách 
domů vliv tohoto slohu. Zbraslav má jedi-
nečnou secesní stavbu v ulici Žitavského – 
Ottovu vilu zapsanou na seznamu památkově 

chráněných objektů, která byla postavená 
na objednávku pro nakladatele Jana Ottu 
v roce 1912. Dekorativismus stylu se pro-
jevil v detailech stavby jako jsou řemeslná 
umělecká kování na dveřích či oknech. 
Další secesní budovou je u křižovatky 
před zbraslavským mostem památkově 
chráněná vila Planá růže, která má krás-
nou dekoraci na průčelí. Chuchelské do-
stihové závodiště se svými doprovodnými 
stavbami mělo v roce 1906 zřetelný secesní 
ráz. Areál vypadal odlišně než nyní. Tribu-
na, pokladny i stáje byly postaveny v duchu 
secese a svým dekorativním provedením 
dodávaly akcím společenský lesk. 

Secese měla více forem, některé byly 
více, jiné méně zdobné. V ulici Václava 
Balého na fasádě radotínské školy, jejíž 
výstavba byla zahájena v roce 1901, jsou 
stále patrné některé secesní prvky. Okna 
jsou zakončena obloukovými nadokenní-
mi římsami a přes některé pozdější úpra-
vy jsou zachovány původní štukatérské 
detaily. Charakteristické je členění fasády 
a její zdobení. Nad hlavním vchodem je 
obloukovitá římsa, uprostřed s reliéfem 
Jana Amose Komenského. Také Smíchov 
je lokalitou se secesními památkami, kdy 
na místě původní botanické zahrady byly 
postaveny dvě secesní budovy, a to Smí-
chovská tržnice a Národní dům z roku 

1908 s řadou spolkových a společenských 
sálů. Na Janáčkově nábřeží zas nalezneme 
secesní honosné činžovní domy, specifické 
zejména vnější formou. 

K nejvýraznějším abstraktním tvarům 
secese patří vlnící se nestejně široký orna-
ment, nazývaný pro podobnost s kouřem 
kouřová křivka. V oblibě bylo využití 
výseků kružnice, které se uplatňovaly na 
tvaru domovního štítu a u rámování oken 
a vchodových dveří. V období padesátých 
až osmdesátých let minulého století byly 
typické znaky secese často ze staveb od-
straňovány. Nyní se opět obnovují, neboť 
secese je zase v oblibě. Příkladem může být 
nedávná rozsáhlá rekonstrukce a přestav-
ba historické secesní budovy Smíchovské 
tržnice na pobočku Městské knihovny, kdy 
byly odkryty za socialismu obetonované 
původní zdobné ocelové sloupy a vazníky 
s nýtovanými styčníky, které svými tvary 
a detaily dekorativně dotváří vnitřní pro-
story dnešní knihovny. 

Secesní sloh lze vi-
dět ve větších městech 
na stavbách činžov-
ních domů a vil, škol 
a různých institucí, 
výstavních pavilónech, 
nádražních budovách, 
a le i na továrnách 
a mostech. Běžně byly 
secesní stavby dopl-
ňovány reliéfy nebo 
stylovými sochami 
a v kovových částech 
mosaznými krouce-
nými prvky. V inte-
riéru se v hojné míře 
uplatňovala štuková 
a malířská výzdoba, 
stěny byly obkládány 

mramorovými nebo dřevěnými obklady, 
schodiště byla opatřena bohatě tepaným 
zábradlím. V secesním stylu byly také 
lustry, zrcadla a další doplňky. Tento sloh 
byl vlivným stylem založeným architekty, 
kteří vsadili na vlastní představu umění 
začátku století. Secese se neopakovatelně 
zapsala do architektury mnoha evrop-
ských měst, Prahu nevyjímaje. K jejímu 
rychlému rozšíření došlo díky výstavě 
v roce 1900 v Paříži, kde byla prezentovaná 
jako nová módní vlna. Ve stavitelství došlo 
k širšímu uplatnění a využití inženýrských 
konstrukcí a k uměleckému zpracování 
materiálů jako je železo, sklo nebo kera-
mický obklad. Architekti začali zacházet 
s materiálem velmi volně tak, aby samotné 
stavby vytvářely jediný zvlněný ornament.

Secese ovlivnila ve své době celkový 
životní styl. Je prvním slohem, který lze 
přiřadit k modernímu umění. Stejně jako 
každý nový směr, i secese měla množství 
odpůrců. Je příkladem toho, jak krátkodo-
bě platné může být hodnocení umění jen 
z hlediska dobového vkusu. V současnosti 
je secese obdivovaná a vyhledávaná, což 
dokazují repliky secesních lamp od Tiff-
aniho, výroba skleněných vitráží nebo re-
produkce kreseb a plakátů Alfonse Muchy. 

Noční hádka
Strážníci ve čtvrt na tři ráno 2. března zasahovali u velmi hlasité rozepře mezi mužem 
a jeho družkou v jednom radotínském bytě. „Po řádné domluvě se hlídce podařilo oba 
uklidnit,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 Bc. Michal Vocetka.

Jezdit bez řidičáku se nevyplácí
6. března zadržela hlídka v Radotíně ženu, která neváhala sednout do vozidla bez řidič-
ského oprávnění a navíc nerespektovala zákaz vjezdu. Krátce po druhé hodině odpoledne 
předali strážníci řidičku Policii České republiky.

Otevřená trafostanice
Krátce před osmou hodinou ranní dne 10. března přijala Městská policie v Praze 16 tele-
fonát od místního úřadu, že je v ulici Hadravská volný přístup do trafostanice s vysokým 
napětím. „Strážníci zajišťovali vchod do příjezdu pracovníků PRE, kteří vše uvedli do 
pořádku,“ poznamenal Vocetka.

Obvodní ředitelství policie Praha II
Ředitel: plk. JUDr. Zdeňka Brotánková
Sokolská 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 220
fax: 974 852 458
e-mail: or2kr@mvcr.cz

Obvodní ředitelství policie Praha II -
Služba kriminální policie a vyšetřování
Náměstek pro trestní řízení:
plk. Mgr. Bc. Jan Koníř
Sokolská 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 319
fax: 974 852 448
e-mail: or2kr@mvcr.cz

Obvodní ředitelství policie Praha II - 
Odbor služby dopravní policie
Zastupuje: ppor. Roman Babica
Jana Masaryka 19
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 250
fax: 222 511 610
e-mail: p2dibel@mvcr.cz
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál
Pracoviště OŘ Policie ČR Praha II
Sokolská 36 – 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 300

Místní oddělení Policie ČR Barrandov
Vedoucí: npor. Mgr. Ladislav Jurenka
Werichova 981
152 00 Praha 5
tel.: 974 855 720
fax: 974 855 728
e-mail: p2mopbrn@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 7.30 - 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Seznam oblastí v územní působnosti:
Hlubočepy, Holyně, Lahovice,
Malá Chuchle, Velká Chuchle, Slivenec

Více informací o pražské Policii ČR:
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-hl-m-
prahy.aspx

    Minulým číslem jsme zakončili seriál, v němž 
Noviny Prahy 16 postupně představily všechny 
odbory a oddělení ÚMČ Praha 16. V tomto 
a následujících vydáních přineseme informa-
ce o zařízeních Městské části Praha 16. Jako 
první se prezentuje příspěvková organizace 
Technické služby Praha – Radotín (TS).

Úkolem TS je především údržba míst-
ních komunikací a veřejné zeleně, úklid 
veřejných prostranství, likvidace černých 
skládek, obsluha odpadkových košů, údrž-
ba a instalace místního dopravního značení 
a údržba dešťové kanalizace. Mezi další 
povinnosti patří různé servisní práce, jako 
například oprava a nátěry laviček, zábradlí, 
různých zábran a také správa a úklid rado-
tínských dětských hřišť a hřbitovů (včetně 
zajištění pronájmu hrobových míst a jejich 
evidence). Od roku 2007 převzala organiza-
ce i část prací, které byly dříve vykonávány 
dodavatelsky - jde především o oblasti údrž-
by zeleně a úklidu. 

Jako subdodavatel prací pro Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy jsou zapo-
jeny do systému zimní údržby komunikací, 
úklidu komunikací a údržby komunikační 
zeleně i v jiných částech Prahy. 
Vykonávaj í r o v n ě ž 
p r á c e  p r o Dopravní 
p o d n i k h l .  m . 
P r a h y (autobuso-
vé zastávky -  o b s l u h a 
odpadkových k o š ů 
a úklid).  

V roce 2005 byl v Radotíně otevřen 
Sběrný dvůr, který TS provozují a který 
slouží všem občanům Prahy. Zde mohou 
občané odevzdat téměř všechny druhy od-
padu: objemný odpad, bioodpad, stavební 
suť, dřevo, plasty, papír a také nebezpečný 
odpad (např. barvy, léky, chemické látky, 
zářivky). Sběrný dvůr slouží jako místo 
zpětného odběru elektrospotřebičů, lednic, 
televizí, monitorů atd. Množství odevzda-
ného odpadu vykazuje každý rok značný 
nárůst a v současnosti se pohybuje kolem 
2000 tun ročně. 

Technické služby i Sběrný dvůr na-
jdete nedaleko cementárny v ulici 
V Sudech 1488/2 (což je roh této ulice 
a hlavní ulice K Cementárně). 

Otevírací doba Sběrného dvora je ve všed-
ní dny od 8.30 hod. do 18.00 hod. (v zimním 
období do 17.00 hod.), v sobotu od 8.30 hod. 
do 15.00 hod. Úřední hodiny TS pro agendu 
hřbitovů a veřejně prospěšných prací jsou 
v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 18.00 
hod., ostatní dny po telefonické dohodě. 

Občan jiného členského státu EU má právo 
volit ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky za předpokladu, 
že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, je po dobu nejméně 45 dnů veden 
v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 27. dubna 
2009) a nevznikla u něho překážka ve výkonu 
volebního práva.
   Cizinec je veden v evidenci obyvatel, po-
kud má na území České republiky povolení 
k pobytu. O povolení k přechodnému nebo 
trvalému pobytu lze žádat na úřadovně 
Cizinecké policie České republiky podle 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění (podrobné 
informace lze získat u Cizinecké policie 
České republiky). S průkazem o povolení 
k pobytu požádá o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky, 
projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách 
na našem území tím, že podá u obecního 

úřadu, v jehož správním obvodu je veden 
v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 
2009, žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Tuto 
žádost je možno podat osobně i písemně.
Obecní úřad, v našem případě každá 
městská část, žadatele o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 
21. května 2009) informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena. K žádosti musí být 
přiložena: 
»     kopie dokladu osvědčující zápis žadatele 

v evidenci obyvatel (tzn. kopie průkazu 
o povolení k pobytu pro státního pří-
slušníka členského státu Evropských 
společenství),

» čestné prohlášení žadatele, ve kterém 
uvede svoji státní příslušnost, místo 
pobytu, adresu volebního obvodu, kde 
byl dosud pro volby do Evropského 
parlamentu veden ve volební evidenci 
a to, že bude hlasovat ve volbách do Ev-
ropského parlamentu pouze na území 
České republiky.

Informace
pro cizince

Slovo secese je odvozeno z latinského slova secessio znamenající odštěpení. Nejdříve 
se na přelomu 19. a 20. století  jednalo o hnutí moderních umělců, kteří chtěli pro-
sadit nový styl ve stavitelství, odlišný od předchozích historických forem. Typická 
byla velká fantazie charakterizovaná plynulostí linií, vlnovek, křivek a výraznou 
barevností. Znakem secesního slohu byla stylizace a návrat k přírodním tvarům 
květin, listů a větviček. Mnohem více než v minulosti doplňovaly fasády domů nápi-
sy obsahující různé průpovědi nebo názvy či označení a často byl udáván i letopočet 
stavby nebo začáteční písmena jména majitele. Snaha o líbivost je u secese zcela jas-
ná. Dokládají to různé ornamenty, zdobení a zlacení, na průčelích staveb sochařská 
výzdoba, mozaika, pestrobarevné skleněné a keramické doplňky nebo glazované 
prvky a ozdobné přesahující římsy. 

Adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat informace týkající se voleb, 
kam směřovat žádost o zápis do seznamu voličů či žádost o vydání voličského průkazu: 

» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, nám. Osvobodi-
telů 21, Praha – Radotín, PSČ 153 00. M. Moravec (I. patro, číslo dveří 18),

       tel.: 234 128 240, e-mail: spravni@p16.mepnet.cz
»     Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, 155 31 Praha – Lipence

tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz 
» Městská část Praha – Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha – 

Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
» Městská část Praha – Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, 159 00 Praha – 

Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
» Městská část Praha – Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor, Zbraslavské náměstí 464, 

156 03 Praha – Zbraslav, tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Čistá energie Praha. Rada hl. m. Prahy 
10. března 2009 přejmenovala Program dota-
cí hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů 
a využití obnovitelných zdrojů energie na 
území hl. m. Prahy na nový název Program 
Čistá energie Praha a schválila jeho pravidla 
pro rok 2009. Cílem je motivovat vlastníky 
a uživatele bytů k přeměně původních 
topných zdrojů, zejména tuhých paliv, na 
ekologická topná média a k vyššímu využití 
obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1994 
Praha v rámci programu finančně podpořila 
změnu vytápění v 39 337 bytech a investo-
vala do této formy podpory ekologického 
vytápění celkem 419,7 milionu korun. Letos 
Praha v rozpočtu na tento dotační program 
vyčlenila 12 milionů korun. 
Odstávka OP a pasů. Upozorňujeme ob-
čany na celostátní odstávku informačního 
systému správních evidencí (evidence 
obyvatel, občanských průkazů, cestovních 
dokladů) a dopravních evidencí ve dnech 
1.5.2009 - 10.5.2009, která zasáhne i do 
pracovních dnů 4.5.2009 - 7.5.2009. V tom-
to období nebude možné provádět žádné 
změny v informačním systému evidence 
obyvatel, nebude možné zaslat žádost o vy-
dání občanského průkazu k výrobě občan-
ského průkazu a nebude ani možné podat 
žádost o vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnou zónou a s nosičem dat s biometric-
kými údaji (tzv. e-pasu) ani tyto cestovní 
pasy předávat. Důvodem je celostátní mo-
dernizace informačního systému správních 
a dopravních evidencí. 
Informace do e-mailu. Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) spouští no-
vou službu TSK info. Jedná se o bezplatnou 
službu, která nabídne zasílání aktuálních in-
formací nejen o pražské dopravě na e-mai-
lovou adresu. Jako první jsou zprovozněny 
informace o blokovém čištění komunikací. 
Uživatel po registraci dostane do zadaného 
adresy informace o chystaném blokovém 
čištění v jím zvolené ulici či ulicích vždy 
týden a jeden den před samotným čištěním. 
Zájemci naleznou odkaz na službu TSK 
info přímo na hlavní stránce společnosti 
www.tsk-praha.cz. K aktivaci služby je 
nutná registrace, po vyplnění registračního 
formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu 
jím uvedenou v registračním formuláři se 
žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel 
se může následně přihlásit a po přihlášení 
si nastaví zasílání požadovaných informací. 
Služba je zdarma. TSK na stejném principu 
v nejbližších týdnech nabídne i zasílání in-
formací například o obsazenosti parkovišť 
P+R, o aktuální dopravní situaci či údaje 
z meteočidel.
Den Země. V rámci oslav Dne Země opět 
proběhne ve spolupráci se svozovou společ-
ností Pražské služby a.s. a kolektivními sys-
témy (Asekol, Elektrowin, Ecobat, Ekolamp) 
informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady. V Radotíně bude 
stánek s prezentací ve čtvrtek 7. května 
v době od 10.00 do 18.00 hod. umístěn 
v prostoru pěší zóny před nákupním 
střediskem (drogerie TETA) na náměstí 
Osvoboditelů. Informace (o třídění odpadů, 
bioodpadech, mobilním sběru nebezpeč-
ných odpadů) a odpovědi na otázky budou 
podávat zaměstnanci uvedených společnos-
tí a také zástupci odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.  
Informace pro zemědělce. Osobám, které 
provozují zemědělskou činnost na základě 
„starých“ osvědčení, vydaných podle záko-
na č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 
občanů (tzv. „osvědčení soukromého rolní-
ka“), toto oprávnění k 30. dubnu 2009 zaniká. 
Rolníci měli povinnost, v souladu s přechod-
nými ustanoveními čl. II zákona č. 85/2004 
Sb., kterým se mění zákon o zemědělství, se 
ve lhůtě 5 let zaevidovat na příslušném živ-
nostenském úřadě dle svého bydliště.
Výměna řidičských průkazů. Odbor do-
pravně správních agend Magistrátu hlavní-
ho města Prahy upozorňuje řidiče, kteří jsou 
držiteli řidičských průkazů vydaných v době 
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, že 
podle zákona o silničním provozu jsou po-
vinni tyto doklady vyměnit do 31. prosince 
2010. Vzhledem k tomu, že k výměně zbývá 
cca 150 000 řidičských průkazů, žádá Odbor 
dopravně správních agend Magistrátu hlav-
ního města Prahy držitele těchto starších 
typů průkazů, aby záležitost neodkládali na 
poslední chvíli a řešili ji průběžně již v sou-
časné době a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy na konci roku 2010. Řidiči s trva-
lým nebo přechodným pobytem na území 
hl. m. Prahy si podávají žádost o výměnu 
dokladu v registru řidičů Magistrátu hl. m. 
Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29 (úřed-
ní doba: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 ho-
din). Podrobné informace včetně možnosti 
rezervace termínu na určitý den a hodinu 
lze nalézt na www.magistrat.praha-mesto.cz 
v rubrice Jak si zařídit – Dopravně správní 
agendy – Registr řidičů.

Místní oddělení Policie ČR Radotín
Vedoucí: npor. Jiří Svoboda
Výpadová 1335
153 00 Praha 5
tel.: 974 855 730
fax: 974 855 730
e-mail: p2moprad@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 7.30 - 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Seznam oblastí v územní působnosti:
Lipany, Lipence, Lochkov, Radotín, Zadní 
Kopanina, Zbraslav

V příštím čísle Novin Prahy 16 přineseme 
souhrnné informace k volbám do Evropského 
parlamentu.


