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Radotínské vily, vilky, domy a domečky VI.

Historické snímky poskytli
Ing. Irena Farníková 

a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Ještě jednou se vrátíme do Vrážské ulice – a podíváme se po několika povětšinou dodnes nepřehlédnutelných stavbách.

Pohled do Vrážské (původně 
Nádražní) ulice v roce 1950 jde 
původní obecní silnicí z V. Chuchle 
do Radotína, jejíž zřízení povolilo 

30. 5. 1912 ředitelství 
státních drah „pokud 
jest projektována na 
území železničním, 
přístoupí-li obec 
Radotínská na určité 
v následujícím 
uvedené podmínky“.  
Ty zaplnily celkem 
7 stran, ale obec je 
patrně splnila; kolem 
nádraží se jezdí

S blízkostí dráhy měl roku 
1928 problémy i stavitel 
Josef Kočí; dům, který 
stavěl (levá polovina 
projektu) byl od drážních 
pozemků pouhý metr, takže 
se dráhy ohrazovaly, že 
„užívá se příjezdní silnice 
drážní jako veřejného 
statku“ a požadovaly 
zastavení stavby a stržení již 
postaveného. K tomu vydal 
vyjádření stavební dozorce 
František Bláha: „…stavba 
okrášlí svým vzhledem 
krasochuť při nejhlavnější 
ulici a pohled z vlaků.“

„Dočasné povolení 
zřízení a dočasné 
používání nejdéle na 
dobu tří let cukrářské 
provozovny“ bylo 
vystaveno 27. května 
1940 Josefu Studničkovi, 
cukráři. A cukrárna je 
zde i dnes

6. srpna 1912 se 
sešla kolaudační 
komise na stavbě 
rodinného domu 
s pekařskou dílnou 
majitele pekařského 
závodu Viléma 
Lercha. K domu 
patřila i stáj, tři 
chlévy a ohradní zeď 

zahrady, majitel měl povinnost zřídit rovněž „po celé délce své parcely 
chodník mosaikový s obrubnými kameny“. Pohled na obrázku zachycuje 
dvojrozměrně rohový dům na křižovatce dnešních ulic Vrážská
a Matějovského (nahoře uprostřed již reálná podoba objektu)

Přístavba krámu proběhla roku 1922

Obchod sice právě teď nefunguje, ale dům, který 
zůstal v rukou rodiny, si udržel svůj půvab

Komisionelní 
stavební řízení 
k žádosti Josefa 
Janky továrníka 
za povolení 
stavby rodinné 
vily na č. parcel. 
415 proběhlo 
23. dubna 1917. 
Kdy přešel 
dům z rukou 

stavebníka do těch stavitelových, tedy na 
J. Kočího, nevíme, roku 1933 si však u domu pan 
Kočí zřídil výrobnu cementářského zboží. Jeho 
dědici však o vilu přišli vyvlastňovacím dekretem 
roku 1953 – ve prospěch Závodu rudých letnic

Současný majitel provedl roku 2005 
kompletní rekonstrukci objektu, v němž 
dnes sídlí jazyková škola Channel Crossings 
i restaurace Resto

„V úctě podepsaný předkládám dvojmo 
zhotovené stavební plány , dle kterých 
vystavím na parc. čís. 428/1 v Radotíně 
obývací dům s dílnami. Žádám tudíž 
slavný obecní úřad o laskavé ustanovení 
stavební komise, bych na základě téže 
zákonné povolení ku stavbě této dosíci 
mohl.“ psal 7. května 1909 továrník 
Karel Mervart

Tak zobrazuje hotový dům a dílny 
ilustrace z hlavičkového papíru firmy 
Bratří Mervartové Radotín. Továrna 
se rychle rozrůstala, v roce 1911 
byla povolena přístavba skladiště, 
o rok později další dílny. I tento 
podnik později přešel do vlastnictví 
J. Kočího, jemuž zde byla v roce 1943 

povolena výroba cementového zboží. O šest let později byla ale na firmu 
Josef Kočí, výroba centového zboží v Radotíně, vložena národní správa

Dům později užívala firma 
Janka, podnik Pragolit, 

dnes ji vlastní firma ALBET, 
spol. s r.o., která provedla 

kompletní rekonstrukci

Ze stavby tzv. Hautova domu 
se nedochoval jediný výkres, 
založena je pouze tato žádost 
o stavební povolení stavitele 
Josefa Hauta z roku 1912 Po požáru domu byla roku 1929 

povolena na vyhořelý dům nástavba 
2. patra. Roku 1960 museli majitelé 
postoupit část zahrady na rozšíření 
silnice, 15.7. 1961 pak nabídli 
nemovitost bezplatně do vlastnictví 
ČSSR, který ji 20. 11. 1961 přijal.
V roce 1976 byl zde otevřen
„Dům soustředěné pečovatelské péče“

Restituovaný dům je po opravě opět 
činžovní vilou

Akce Šárovo kolo v režii radnice
lokalitu nejen zaplavením, ale i pří-
mým dynamickým náporem vodní 
masy.

V současné době je třeba odstranit 
technicky zastaralý a již nefunkční 
ochranný val, který nemovitosti chránil 
před povodní do úrovně 
průtoku Q30, a vybu-
dovat betonovou pro-
t ip ovo d ňovou  z e ď , 
jejíž výška bude jeden 
až jeden a půl metru. 
Na m í s tech  v je z dů 
a  v s t upů do z a h r ad 
se budou v případě 
povod ně i ns t a lovat 
mobilní hrazení. Dosa-
vadní val, který je nyní 
navršen podél silnice, 
bude odbagrován a na 
jeho místě vznikne 
1,5 metru široký chod-
ník. Chodci tak už 
nebudou nuceni ulicí 
kličkovat mezi cyklisty 
a automobily. Součástí 
plánované stavby je 
i vybudování chybějící splaškové 
kanalizace.

V projektovém řešení koncipova-
ném jako ochrana celé oblasti před 
průtokem Berounky v úrovni padesá-
tileté vody je pamatováno na všechny 
zmíněné problémy včetně technic-
kého řešení průchodů a napojení 

odboček splaškové kanalizace k jed-
notlivým domům přes podzemní část 
protipovodňové ochranné stěny.

Se všemi projekty byli obyva-
telé ulice Šárovo kolo seznámeni. 
„Výstavba protipovodňových stěn 
v těsné blízkosti přilehlých nemovi-

tostí vyžaduje naši plnou spolupráci 
s místními obyvateli, proto již v době 
projekční přípravy i před zahájením 
výstavby je počítáno s organizační 
schůzkou,“ uvedl starosta Hanzlík. 
Předpokládané zahájení realizace je 
na podzim letošního roku.

MČ Praha 16 může - a bude...
v příštích letech. 

V druhé polovině roku by měla 
být zahájena i výstavba nové hasičské 
zbrojnice pro JSDH Radotín (pohled 
na novou stanici od Karlické ulice viz 
strana 1); začne se bouráním. Stavba je 
totiž naplánována na místě provizorní 
stavby bývalé mateřské školy, tzv. „dře-
váku“. K jeho demolici však bude moci 

dojít až poté, co bude zanesen do kata-
stru nemovitostí převod zbývající tře-
tiny objektu z Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových na měst-

skou část. K převodu dvoutřetinového 
podílu vlastněného hlavním městem 
došlo již v dubnu 2016 v návaznosti 
na přidělení dotace v rámci programu 
pro jednotky SDH obcí vyhlášeného 
Českou republikou ve výši 24,8 mi-
lionu (zbývajících 4,9 mil. Kč půjde 
z rozpočtu MČ Praha 16). V současné 
době zpracovává firma Bomart s.r.o. 
dokumentaci pro stavební povolení. 

Nová zbrojnice s přístupem přímo na 
Karlickou ulici nahradí nevyhovující 
prostory v bývalé zemědělské usedlos-
ti ve vnitrobloku za domem U Koruny, 

které užívají dobrovolní hasiči nyní. 
Po dlouhém vyjednávání se podaři-

lo získat i důležitou účelovou investici 
ve výši 28 milionů Kč na vybudování 
protipovodňových opatření v oblasti 
Šárova kola. Po odbagrování dosavad-
ního valu, přeložkách sítí a vybudová-
ní kanalizace vyroste na místě oploce-
ní zahrad směrem k řece betonová zeď 
o výšce až 1,5 metru s propustky pro 
vjezdy. Podrobnosti k této akci uvádí-
me v samostatném příspěvku v tomto 
vydání NP16. 

Pokračovat se bude i v zateplování 
budov městské části, tentokrát při-
jde na řadu objekt sociálních agend 
čp. 732/7 na náměstí Osvoboditelů. 
Na základě dotace získané v listopa-
du loňského roku ze Státního fondu 
životního prostředí bylo nyní možné 
vyhlásit výběrové řízení na zhotovi-
tele. Zateplovat se zde bude fasáda, 
dojde k osazení nových oken tam, 
kde ještě nedošlo k jejich výměně, 
zateplí se strop prvního patra a i zde 
dojde k osazení nových k lempíř-
ských prvků – okapových svodů, 
okenních parapetů a napojení stříš-
ky nad vchodem.

Plánují se i další investice – do po-
stupného výkupu pozemků pro další 
výstavbu protipovodňových opatření 
či do dalších bezpečnostních opatření 
v dopravě. Chystá se obnova vodo-
vodního řadu v ulici Chatová, pro 
niž v současné době probíhá stavební 
řízení, bude se opravovat schodiště 
k autobusové zastávce na Karlické. 


