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Fotografie v archivu Letopisecké komise Radotín vyhledal Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

I ve druhém dílu nového seriálu zůstaneme v ulici Na Výšince, která se od roku 1828 až do roku 1974, kdy se Radotín stal součástí 
Prahy, jmenovala Přemyslova. Překročíme vlečku, která tu počátkem 20. století ani nebyla a sestoupíme k domu naproti kinu – 
k čp. 149  a k dalším dvěma u ústí ulice do náměstí.

Roku 1909 psal František Wacheta: „Slavný 
obecní úřade v Radotíně, V nejhlubší úctě 
podepsaný předkládá dvojmo zhotovené stavební 
plány na stavbu nové dílny na ražení písma a prosí 
uctivě o laskavé povolení této stavby.“ 
20. května 1910 bylo Fr. Wachetovi
a Josefu a Boženě Grimových povoleno obývání
a užívání nově vystavěného domu s tím, že:
novostavba provedena je přesně dle schválených 
plánů a má:
1./ v suterenu 5 odděl. sklepů s přísl. schodištěm.
2./ v přízemí vestibul se schodištěm do I. patra, 
2 kuchyně, 2 spíže, 2 záchody a 6 pokojů.
3./ v prvním patře chodbu se schodištěm
do podkroví, 3 kuchyně, 2 spíže, 2 záchody
a 6 pokojů.
4./ v podkroví půdu
Tak starý snímek se bohužel nezachoval, tento 
je z roku 1977. Kromě omšelé fasády však 
zvenku dům změn nedoznal, to jen ve dvoře pan 
Wacheta roku 1939 přistavil skladiště a v roce 
1958 tam byla zbourána strojovna a sazárna 
bývalé tiskárny.

29.4.1993 byla kolaudována nástavba 
a rekonstrukce domu, který se stal nestátním 
zdravotnickým zařízením

Dnes zde sídlí firma Inter clinic
Praha – Radotín spol. s r. o.

Na stejné straně ulice, ale čelem do náměstí 
stál na pozemcích Drchotova statku domek 
s holičstvím pana Lehkého. Na místě tohoto 
domku si nechal roku 1935 postavit vilu čp. 748 
MUDr. Bohumil Vodenka

MUDr. Bohumil Vodenka, který 
v Radotíně působil už od roku 
1906, s chotí a vnoučaty

V lékařově domě si pamětníci 
vybavují kadeřnictví – v druhé 
polovině padesátých let 
tam dámské vedla paní 
Lehká, pánské pan Mourek; 
provozovna je zachycena i na 
fotografii z roku 1978

Současná 
podoba vily – 
má jiná okna 

i barvu fasády, 
celkově

se však příliš 
nezměnila

Původní grunt Bydžovský 
(později Drchotů) zmiňovaný 
již roku 1611, se měnil 
mnohem více. V jeho staré 
budově v roce 1905 Adolf 
Matouš otevřel hostinec 
a Ladislav Šalla tu měl sklad 
lihovin 

Čp. 8 roku 1978, kdy zde byly umístěny jesle Dnešní podoba gruntu – sídlí zde Auto Cyprian

Slavnostní 
odhalení... 

Více o historii tohoto místa 
najdete pod odkazem 
www.letopisciradotin.cz/clanky/2016/
16pohrebiste.html

jehož historie je stará více než tisíc 
let, na místě, jemuž mnoho let svého 
bádání zasvětila doktorka Zdeňka 
Krumphanzlová ve své fenomenální 
monografii. Právě sem, v době, kdy 
teprve vznikal nedaleký Radotín, po-
hřbívali lidé z rybářské osady své mrt-
vé podle pohřebního rituálu – hlavou 
k západu, nohama k východu,“ sdělil 
promovaný geolog a člen radotínské 
Letopisecké komise Mgr. Štěpán Rak. 

Akce se dá le zúčastni l i např. 
Mgr. Miroslava Šmolíková, arche-
oložka, kurátorka archeologických 
sbírek v Muzeu hlavního města Pra-
hy, PhDr. Michal Lutovský, archeolog 
a historik specializující se na raně 
středověkou archeologii, archeoložka 
Mgr. Petra Zemanová, která provádí 
záchranné výzkumy převážně v Pra-
ze a okolí, nebo PhDr. Michal Tryml 
z Národního památkového ústavu. 

Poděkování patří Ing. Ladislavu Da-
maškovi, řediteli Českomoravského 
cementu, a.s., závodu Radotín, a dal-
ším zaměstnancům uvedené firmy, 
spol. Kámen Zbraslav, a.s., Ing. Radku 
Svobodovi, řediteli Odboru evidence, 
správy a využití majetku pražského 
magistrátu, a všem ostatním, kteří se 
na uvedené akci podíleli. 

zastávkou autobusu Sídliště Radotín 
potřebovala opravit sklon, izolace, 
odvodnění i povrch. Vzhledem k to-
mu, že doposud zde voda při dešti 
tekla směrem k domu, prostupovala 
vlhkost skrz dožité izolační vrstvy do 
suterénu přilehlého domu i do míst-
ností pod samotnou podestou.

Proto se po sejmutí nášlapné vrstvy 
obrátil sklon terasy, položily se nové 
izolace a k zábradlí byl vložen podélný 
odtokový žlab. Nakonec byla na celou 
podestu položena nová keramická 
dlažba. Půlmilionová investice šla 
z rozpočtu Městské části Praha 16, 

práce prováděla firma Novis.
Dokončena byla již i instalace odvět-

rávacích jednotek, které udržují na nor-
málu hladiny radonu v domech, které 
byly postaveny z nevhodného materiá-
lu. Ty ještě čeká kontrolní měření, které 
bude provádět Státní ústav radiační 

ochrany v druhé polovině října.
Ještě několik dní bude probíhat 

poslední z technických proměn – de-
centralizace vytápění. V září byly 
zahájeny práce na změně zásobování 
teplem a teplou vodou. Příprava vody 
pro jednotlivé objekty se posouvá až 
ke konečným uživatelům, místo jed-
noho centrálního výměníku bylo in-
stalováno 12 objektových předávacích 
stanic. Ty dokáží daleko lépe reagovat 
na kolísavé odběry v tom kterém domě 
a navíc odečty budou probíhat přímo 
na patě tohoto zařízení. Z toho plyne 
pro jednotlivé byty jak finanční úspo-
ra, tak i jistota kvality. Už by nemělo 

docházet k tomu, že by první 
odběratelé měli v kohoutku 
vodu přetlakovanou a vařící 
a ti poslední vlažnou a s ne-
dostatečným tlakem. Jednot-
livé stanice mají vlastní ne-
rezové svařované výměníky, 
které zvládnou bez problémů 
i provoz ve špičkách, a rov-
něž vlastní řídicí centrum.

Dodávka tepla se po-
stupně přepojuje na tato 
zařízení a ladí se systém 
(jednotlivé „mozky“ se učí 

pracovat se svými domy). Přepojení 
dodávek teplé vody je závislé na tom, 
kdy PVK vymění stávající vodoměry 
za kapacitnější, které budou zvládat 
násobné průtoky, do konce října by 
však i to mělo být hotové.

Investice do Sídliště Památník se dočká... 

Obnoví se chodníky... 

snažili na opravu pomníku získat 
finanční prostředky z grantů a progra-
mů, které vypisuje Ministerstvo obra-
ny ČR. Bohužel neúspěšně,“ sděluje 
starosta Prahy 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
Nyní se podařilo vyčlenit peníze jak 
na očištění a restaurování samotného 
pomníku, tak i na výměnu povrchů 
v jeho okolí. Zvlněné zadláždění z be-
tonových dlaždic tak nahradí žulové 
desky, do kterých budou zasazeny pou-
ze stožáry pro vlajky. Zmizí i okolní 
neužívané asfaltové chodníčky, které 
nahradí zeleň.

Samotný památník se dočká také 
obnovy nápisů a po návratu zpět na své 
místo i vlastního spodního nasvětlení.  

Veškeré práce, které byly zahájeny 
počátkem tohoto měsíce, by měly být 
hotové do 25. října, aby se zde mohl 
připomenout Den vzniku samostat-

pěších komunikací nám. Osvobodi-
telů“, v jehož rámci byly osloveny tři 
radotínské firmy. 

Skoro třímilionová investice, kterou 
radotínská radnice získala v září for-
mou účelové dotace z nevyčerpaných 
prostředků na běžné výdaje magistrát-
ního Odboru technické vybavenosti, 
umožní i další úpravy klidové zóny 
sídliště. A o jaké úpravy se konkrétně 
jedná? „Centrální kruhové ńáměstíč-
ko´ dostane povrch z kamenné dlažby, 
obnoven bude mobiliář, dojde i na do-
plnění zeleně,“ upřesňuje radotínský 

starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Hlavní 
však je, že bude možné kompletně 
zrekonstruovat obě schodiště z ulice 
Prvomájová, která jsou již ve velmi 
špatném stavu.“ Srovnání a přeasfalto-
vání všech ponechaných pěších propo-
jení celou stavební akci uzavře.

Práce by měly proběhnout ještě 
v tomto roce, jejich postup bude závi-
set na tom, kdy si dodavatelská firma 
staveniště převezme, a samozřejmě 
i na klimatických podmínkách. 

V návaznosti na tom, na kolik bude 
celá akce vyčíslena, by mohlo dojít 
i k opravám chodníků v parku pod 
domem U Koruny (viz článek Památ-
ník se dočká důstojnějšího okolí).

ného československého státu.
 K opravě zbytku cest – a rušení 
těch, které nejsou užívány – dojde 
buďto ještě v závěru tohoto roku, 
nebo na jaře 2017. Rozsah dalších 
prací bude záviset i na tom, kolik 
peněz zbyde po úpravách pěších 
spojení ve vnitrobloku sídliště. 


