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Radotínské vily, vilky, domy a domečky VIII.
Další kroky dřívější Panskou, později Hálkovou ulicí nás neodvedou příliš daleko od minule navštívených staveb, pohybovat se budeme 
v těsném okolí bývalého hotelu Cerha.

Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková
a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,

současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Tato rodinná vila stojí od hotelu přes 
ulici dodnes, vypadá ale docela jinak. 
Podle tohoto plánu ji v roce 1907 postavil 
mistr zednický a tesařský František 
Suchý pro pana Josefa Rybáře

Vilka je na pohlednici z roku 1908 
vidět v pravém dolním rohu – naproti 
pozemku, na němž teprve vyroste hotel

V roce 1922 byl jeden ze dvou pokojů 
přestavěn na krám. To a přistavení
vchodu až k ulici bylo povolenu panu

Janu 
Böhmovi, 
majiteli 
mlýna
č. p. 1

Roku 1951 požádala traktorová stanice
o povolení adaptace domku na byt. V roce 
1955 zde byla zřízena koupelna, záchod, 
vyměněny dveře i okna, v roce 1968 byla 
zbořena prádelna a začala se budovat přístavba
a nástavba 1. patra, které byly zkolaudovány 
roku 1972. V roce 1994 proběhla ještě půdní 
vestavba a takto vila vypadá dnes

Vedlejší dům postavený roku 1906 pro pana 
Antonína Nesměráka měl sklep, chodbu 
s předsíní, spíž, záchod, kuchyň, 2 pokoje,
stáj a kolnu

Roku 1907 proběhla při domě, tehdy již pana 
Josefa Jirsy, přístavba pekařské pece, chlévů 
a kůlny, v roce 1911 byl k peci přistavěn 
velký komín. V roce 1927 byla sedlářská 
dílna umístěná v domě přestavěna na obytné 
místnosti Františky Skleničkové. V srpnu 
1934 propukl v domě požár (majitelka Frant. 
Skleničková nebyla shledána vinou), společně 
s opravami domu byly ve dvoře přistavěny 
další obytné místnosti

Roku 2012 proběhla zatím poslední rekonstrukce 
domu, takto vypadá dnes

Panu Františku Suchému, mistru zednickému 
a tesařskému, byla roku 1905 povolena stavba 
patrového činžovního domu v Radotíně, ještě 
během stavby žádal stavebník o povolení „zřízení 
v levé rysaletě z pravého okna skleněné dvéře 
za příčinou zřízení obchodních místností“

V roce 1906 byla přistavěna kůlna směrem 
k Vinohradům, snímek je z roku 1908

Takto vypadal Obchodní dům Petra Čumrdy 
roku 1908, v roce 1925 přibyly na fasádě další 
dva výklady a ve dvoře skladiště, v něm byla 
v roce 1941 zřízena provozovna na řezání 
palivového dříví

V roce 1952 zřídil MNV z prodejny bytovou 
jednotku, za souhlasu majitelů. Ke zpětné 
změně na nebytové prostory došlo až v roce 1991 
(fotografie je z roku 1977)

První velká rekonstrukce domu proběhla 
v roce 1986, další pak v roce 2003, kdy 
vznikla půdní vestavba. Toto je dnešní 
podoba budovy

Začal jarní úklid... 
ulice vždy jen jednou týdně (nemohlo 
by se uskutečnit předčištění, které se 
obvykle provádí den předem). 

Ze zjevných důvodů se budou ve čtvr-
tek 11. května čistit ulice okolo soko-
lovny po Memoriálu Aleše Hřebeského 
(koná se od 26. do 29. dubna) a parko-
viště na náměstí Osvoboditelů po Dni 
s Integrovaným záchranným systémem 
pořádaným v sobotu 13. května. 

Zákazy zastavení v uklízených uli-
cích se budou týkat vždy jen úterka 
a čtvrtka. O termínech čištění budou 
pokaždé informovat jak dopravní 
značky rozmístěné týden předem, tak 
i bezprostředně před blokovým čiště-
ním rozhlas a lístky vsunuté za stěrače 
automobilů v dotčených lokalitách. 
V ulicích s dopravním omezením bude 
na dodatkových tabulkách pod zákazo-
vou značkou uveden čas čištění od 7.30 
do 16.00 hodin – podle postupu úklidu 
budou ale značky odstraňovány co nej-
dříve po ukončení všech prací.

Komunikace a chodníky se uklízejí 
kropením, sběrem zimního posypu, 
prachu a dalších nečistot zametacím 
strojem, pak se ručně dometají. Součástí 
úklidu je čištění zanesených kanalizač-
ních vpustí a odstranění náletové zeleně 
nejen z komunikací, obrub, ale i chod-
níků – všude tam, kde není tento typ ze-
leně vhodný a kam prostě nepatří. Půjde 
tedy o celkový strojní úklid doplněný 
ručním dočištěním po zimním období. 
Úklid provádějí pracovníci Technických 
služeb Praha – Radotín a poznáte je 
podle nezbytných reflexních vest, které 
budou mít na sobě.

Na adrese http://vozidla.praha16.eu 
se občané mohou podívat, kde se 
provádí strojový úklid, do něhož jsou 
v Radotíně zapojeny dva čisticí vozy 
Johnson a Kärcher, dvě multikáry 
a chodníkový stroj. V mapě je za-
kreslena stopa všech funkčních strojů, 
která zobrazuje, kde bylo čištění pro-
vedeno v uplynulých hodinách. 

Technická správa komuni kací 
hl. m. Prahy provedla jarní blokové 
čištění v radotínských ulicích (Vráž-
ská, část Pod Klapicí) již 3. dubna.

S čištěním stovky zbraslavských 
ulic a chodníků se začalo ve středu 
5. dubna, ukončeno bude 12. května. 
Městská část pro tento rok zvolila 
variantu dodavatelského čištění, které 
bude provádět Prostor, a.s. „Toto řešení 
nám při zachování stávajícího rozsahu 
umožní zkrátit dobu čištění téměř 
o měsíc,“ uvedl Štěpán Vacek, DiS., ve-
doucí Odboru místního hospodářství 
zbraslavské radnice. Navíc je Zbraslav 
rozdělena do deseti okruhů, místo 
dřívějších dvaceti lokalit, akce probíhá 
vždy v době od 7.00 do 16.00 hodin.

I tady žádají řidiče, aby respekto-
vali dopravní značení a v uvedených 
termínech neparkovali ani v ulicích, 
ani v parkovacích zálivech. Přesný 
rozpis čištění podle jednotlivých 
okruhů najdete na zbraslavském rad-
ničním webu www.mc-zbraslav.cz.

V Lochkově si s úklidem pospíšili 
a začali uklízet prakticky s příchodem 
jara – už 22. března. 

To v Lipencích nejprve ulice zbavili 
zimního posypu a strojní úklid do-
mluvili na polovinu dubna. Harmono-
gram tady nestanovují, protože během 
prací neužívají dopravní omezení. 

11. dubna (úterý), oblast č. XI: Minerální 
Strážovská (úsek Strunkovská – Otěšínská), Solná (úsek Strunkovská – Strážovská), Minerální, Strunkovská
13. dubna (čtvrtek), oblast č. XII: Lahovská
Solná (úsek od Strážovské směrem k Sobětické), Sobětická, Otěšínská, K Višňovce, Jarmily Novotné, Kalabisova
20. dubna (čtvrtek), oblast č. VII: náměstí Osvoboditelů
Pod Klapicí (slepá část), parkoviště Vinohrady, pěší zóna Vinohrady, Slinková, Na Betonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí –
Ametystová), nám. Osvoboditelů, zásobovací + parkoviště u ulice Na Betonce + parkoviště u pošty a parkoviště EKIS,
Prvomájová (úsek Pod Klapicí – Na Betonce)
25. dubna (úterý), oblast č. I: Rymáň
Na Rymáni, Chrobolská K Berounce, Stadionová, Ke Zděři (úsek Chrobolská – Stadionová)
27. dubna (čtvrtek), oblast č. II: Loučanská
Ke Zděři (úsek Stadionová – Felberova), Felberova, Zítkova, Macháčkova, Loučanská, Nad Berounkou, náměstí sv. Petra a Pavla,
Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, K Přívozu, K Lázním
4. května (čtvrtek), oblast č. IX: K Cementárně
V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech, Hadravská
11. května (čtvrtek), oblast č. VIII: Prvomájová
Ametystová, Achátová, Jaspisová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková, Prvomájová
(úsek Na Betonce – Vrážská), U Sanatoria (úsek Strážovská – Štěrková), Strážovská (úsek Ametystová – Štěrková), Na Říháku
13. května (sobota), oblast č. XIII: Parkoviště na náměstí Osvoboditelů
před OD Berounka
16. května (úterý), oblast č. V: Na Viničkách
Sídliště – parkoviště u ul. Karlická, Sídliště (před domy čp. 1083-1090), Týřovická, parkoviště pro lékaře za zdravotnickým zařízením, 
Na Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtínská, Zadovská, Vojetická, Zdická, Javořická, Příbramská, Lošetická, Nýrská
18. května (čtvrtek), oblast č. VI: Otínská
Sídliště páteřní komunikace, Sídliště-parkoviště ZZ, Sídliště – parkoviště u Správy obecních nemovitostí, Na Výšince, U Starého stadionu, 
Otínská, Jelenovská, náměstí Osvoboditelů (úsek Na Výšince – Karlická)
23. května (úterý), oblast č. III: Věštínská
Věštínská (úsek Vrážská – Matějovského), Matějovského, Josefa Kočího, Tachovská, Zbynická, Nýřanská
25. května (čtvrtek), oblast č. IV: Výpadová
Věštínská (úsek Matějovského – Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (stará), Šárovo kolo
30. května (úterý), oblast č. X: Strážovská 
Strážovská (úsek Štěrková – Strunkovská), U Sanatoria (úsek Štěrková – Živcová), Radkovská, Živcová, Topasová, Pod Lahovskou, 
Plánická, Chatová

Plánované blokové čištění s dopravními omezeními ve Zbraslavi
18. dubna –  U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, za Zbraslavankou, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
20. dubna –  Tunelářů, Vilímkova, K Výtopně, Svépomoci, Sulova, Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
21. dubna –  Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeistrové, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice, Na Plácku,
                     Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké
9. května –   Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, Lesáků, Nad Dálnicí
10. května –  Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou, Nad Parkem, Lomařská, Nezvalova
11. května – Zvonařská, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
12. května –  Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Harmonogram čištění komunikací v Radotíně s dopravním omezením 


