
Po stopách románských staveb

Nejčastější otázky �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � �

V dnešní uspěchané době neuškodí se 
na chvíli zastavit a ohlédnout o 10 století 
nazpátek, kdy se ve stavitelství uplatňoval 
románský sloh, jako první uznávaný his-
torický styl v architektuře. Románský sloh 
se datuje z období 10. až 13. století a jeho 
název je odvozen od jména Řím, tedy 
Roma, protože tvůrci staveb čerpali inspi-
raci ze starověké římské architektury.
   Stavělo se především z kamene, cihel 
nebo vápence, ale i opuky, pískovce či 
břidlice. Pro zdění se používal hlavně 
lomový kámen, který se opracovával do 
kvádrů spojovaných pak dohromady 
větším množstvím malty. Zdi takto 
postavené byly široké až několik metrů, 
a proto románské stavby působí mo-
hutným dojmem. Pro tuto dobu byly 
charakteristické křížové nebo valené 
klenby, kupole, půlkruhové oblouky 
a zvýrazněná hlavní průčelí, pískovco-
vé fasády a přistavované apsidy.

V románském období byli nositeli 
architektury církev spolu s panovníky 
a příslušníky vyšších privilegovaných 
vrstev, kteří si mohli dovolit stavět 
nákladné a přepychové budovy. Stavěly 
se především kláštery, chrámy, hradní 
kostely a hrady, které představovaly 
církevní nebo světský majestát a moc. 
V oblibě byly zvlášť dva základní typy 
kostelních staveb, a to baziliky a ro-
tundy. Baziliky měly podélný půdorys 
nebo půdorys ve tvaru písmene T či 
kříže, a to když se vsunula příčná loď 
mezi trojlodí a výklenek pro oltář. Pro 
církevní architekturu té doby platila 
představa, že svatostánek musí být 
masivní stavbou, nejlépe s věžemi 
a hradbami. Charakteristický byl vždy 
lichý počet chrámových lodí s mohut-
nými sloupy nebo pilíři a s typickými 
mnohoúhelníkovými, pravoúhlými 
či podélnými výklenky pro oltář na-
zývanými apsidami. Rotundy byly 
jednoduchými stavbami, měly kru-
hový půdorys s kuželovitou střechou 
z břidlice a stavěly se na místech, kde si 
lidé připomínali významné události ze 
života svatých. 
   Nejvíce románských kulturních pa-
mátek se zachovalo na území Prahy, 
která se vyvíjela stavebně již v předro-
mánské době. Od 10. století byl Pražský 
hrad sídlem hlavy státu a také nejvyš-
šího představitele církve, pražského 
biskupa. Nejvýznamnější románskou 
stavbou Pražského hradu byla bazilika 
sv. Jiří založená knížetem Vratislavem 
kolem roku 916. Z této prapůvodní 
stavby se dochovaly jen základy. Také 
první klášter v Čechách, který se stal 
pýchou románské doby, byl založen 
na Pražském hradě. Velkou přestavbou 
prošel celý klášterní komplex po roce 
1142, kdy Hrad byl poničen požárem. 
Bazilika sv. Jiří se po přestavbě stala 
velkolepou trojlodní stavbou s apsidou 
do čtverce, na východě při bočních 
lodích se dvěma bílými opukovými 
věžemi s kamennými střechami a dvě-
ma řadami románských oken. V polo-
vině 12. století měla Praha zbudovaný 
sídelní hrad, 41 románských kostelů 
a desítky klášterů. Zásluhou knížete 
Soběslava I. byla v roce 1135 zahájena 
výstavba nového opevnění Hradu ze 

zděných kvádříků kladených na maltu 
s dvěma věžemi při branách, Bílou na 
západě a Černou na východě. Hradní 
palác tak byl přestavěn na opevněné 
sídlo západoevropské úrovně. V praž-
ském podhradí byl nahrazen původní 
dřevěný most novým kamenným, který 
byl 514 metrů dlouhý a  7 metrů široký. 
Byl zbudován knížetem Vladislavem II. 
v letech 1158 až 1172 a nazván podle 
jeho manželky Juditiným. 

Na Vyšehradě byly v 10. století 
vybudovány stavby se vší nádherou 
tehdejší doby. Vyšehrad byl knížecím 
opevněným hradištěm s kamenným 
románským palácem a s jednou z nej-
starších románských rotund sv. Jana 
Evangelisty. Koncem 11. století se 
Vyšehrad stal sídlem panovníka a prv-
ního českého krále Vratislava II., který 
zde nechal postavit kapitulní kostel 
sv. Petra a Pavla, baziliku sv. Vavřin-
ce a dodnes dochovanou románskou 
hřbitovní rotundu sv. Martina. Na kon-
ci románské éry byla Praha evropsky 
uznávaným kulturním velkoměstem 
s čilým obchodním ruchem.  
   Objekty, ať světské nebo sakrální, na-
cházející se uprostřed města, funkční 
kláštery či obývaná sídla, se v průběhu 
dalších staletí mnohokrát přestavovaly, 
a proto se do dnešní doby dochovaly jen 
některé z původních románských sta-
veb. Často se jedná o drobné posvátné 
stavby postavené na místech odedávna 
významných, které byly symbolem 
událostí, jež neměly upadnout v zapo-
menutí. Takové památky lze nalézt po 
celých Čechách a také v okrajových 
částech Prahy. Uprostřed městské části 
Přední Kopanina stojí starobylá rotun-
da sv. Máří Magdaleny, pocházející z 1. 
poloviny 12. století, která je o průměru 
necelých 6 metrů s vystupující apsidou 
na východní straně dokazující nevšed-
nost románské architektury. Stavba 
je provedená z drobných opukových 
kvádříků dobývaných v blízkém lomu, 
který je dodnes zdrojem tohoto staveb-
ního materiálu.  

V Dolních Chabrech v severní čás-
ti metropole se dochoval románský 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele pocháze-
jící z 2. poloviny 12. století postavený 
z opuky a zlatavého pískovce. Jedná 
se o rotundu se vzácně ojedinělými 
románskými malbami a sochami apo-
štolů. V Dolních Počernicích ve stejné 
době byl postaven tehdejším vlastníkem 
osady kamenný románský kostelík za-
svěcený Panně Marii, který se stal uni-
kátní tím, že jeho součástí byla panská 
tribuna, na kterou vstupoval počernic-
ký pán z přilehlého sídla. V Kyjích byl 
pražským biskupem Janem II. v roce 
1226 založen architektonicky cenný 
románský kostel sv. Bartoloměje, stavba 
pevnostního charakteru s dominantní 
mohutnou věží v celé šíři stavby doklá-
dající historii dnešní městské části.    
   Praha díky své více než tisícileté histo-
rii patří k nejvýznamnějším evropským 
lokalitám, kde lze nalézt nejstarší formy 
stavitelství, mezi něž se řadí i stavby ro-
mánské jako vzácný a jedinečný doklad 
života našich předků. Mrtvá zvířata

Utonulé prase museli 26. května ráno vylovit z Berounky v Lipencích radotínští 
strážníci. O měsíc později (29. června) odklízela hlídka krátce před tři čtvrtě na 
šest ráno ze Strakonické silnice u Lahoviček sraženého kance. V obou přípa-
dech muselo objemné zvíře odvézt speciálně upravené vozidlo.
Dopravní nehoda
Zraněného řidiče zachránili z nabouraného automobilu strážníci krátce před 
jedenáctou hodinou večerní na konci května. Hlídka nalezla vozidlo na Strako-
nické silnici v příkopu. „Strážníci muži ihned poskytli první pomoc a zavolali 
rychlou záchrannou službu, která zraněného odvezla do Fakultní nemocnice 
v Motole,“ informoval Bc. Michal Vocetka, zástupce ředitele OŘ Městské policie 
v Praze 5 s tím, že hlídka zůstala na místě a zajišťovala bezpečnost silničního 
provozu do příjezdu odtahové služby a čisticího vozidla.
Zachráněný sebevrah
Krvácejícího muže, který se pokusil o sebevraždu, zachraňovala 19. června 
krátce před jednou hodinou odpoledne hlídka v Radotíně. „Přivolaná rychlá 
záchranná služba muže odvezla do Fakultní nemocnice Motol,“ sdělil Vocetka 
s tím, že rodina zraněného muže pohřešovala již od předešlého dne. Celou zále-
žitost si převzali k došetření radotínští policisté.

Bezplatná linka pro zdravotně postižené občany
   Pro zdravotně postižené občany byla zřízena bezplatná krizová linka, určená zejména 
pro občany s postižením či zdravotním omezením a všechny, kteří potřebují nejenom 
poradit. Jedná se o linku provozovanou občanským sdružením Prosaz. 
   Toto občanské sdružení je společností pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením, které sídlí na adrese Kodymova 2526, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. Hlavním 
záměrem projektu a jeho celkovým cílem je umožnit nejen zdravotně postiženým odborně 
konzultovat aktuálně vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo řešit 
náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech.
   Telefon 800 246 642 mohou volající (jak děti, tak i dospělí) využívat nepřetržitě 
24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, bezplatně z celé ČR. Je určena i lidem, kteří 
jsou osamoceni a touží být s někým v kontaktu, je též úzce navázána na službu odborné-
ho sociálního poradenství.
Bezplatná linka krizové pomoci a poradenství: 800 246 642
Další informace:
Občanské sdružení Prosaz

web: www.prosaz.cz
e-mail: prosaz@prosaz.cz 

Tel.: 235 513 111, tel./fax: 251 614 469

Jakým způsobem přeruším pro-
vozování živnosti a co mám dělat 
v případě, že budu chtít pokračovat 
v podnikání?
   Dle ustanovení § 31 odst. 11 zákona 
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
je podnikatel povinen přerušení pro-
vozování živnosti na dobu delší než 
6 měsíců písemně oznámit živnosten-
skému úřadu. Provozování živnosti je 
přerušeno dnem doručení oznámení 
o přerušení živnostenskému úřadu 
nebo pozdějším datem uvedeným 
v oznámení. 
   Dle ustanovení § 31 odst. 12 téhož 
zákona pokračování v provozování 

ž i v n o s t i  p ř e d 
uplynutím doby, 
na kterou bylo 
p r o v o z o v á n í 
živnost i pře-
rušeno podle 
odst. 11, je pod-
nikatel pov i-
ne n  př e d e m 
písemně ozná-
mit živnosten-
skému úřadu. 
Po k r a č o v a t 
v živnosti je 
m o ž n o  n e j -
d ř í v e  d n e m 
d o r u č e n í 
o z n á m e n í ž i v n o s t e n s k é m u 
úřadu  nebo pozdějším datem uvede-
ným v oznámení. 

Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití 

v novém kabátě. Prvotního materiálu 
je stále méně a méně a každý se snaží 
využít, co se dá. Musí to však mít svá 
pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na 
zdraví a abychom si neznečistili pro-
středí, ve kterém žijeme. 
   To, co jsme byli léta zvyklí vyhazo-
vat, má najednou význam pro výrobu, 
to, co jsme byli léta zvyklí prodávat 
do sběrny surovin, najednou nejde. 
Všechno má svůj určený postup, aby 
bylo možné využít opravdu maxi-
mum. Ve výkupnách surovin nastávají 
převratné změny – některé předměty 
nelze vykupovat vůbec, pro jiné je tře-
ba přesné evidence osob.

Pro v yslouži lá elektrozař ízení 
jsou určena místa, kam je nutné je 
odevzdávat – jsou to buď místa určená 
obcí, místa zpětného odběru, která se 
nacházejí ve sběrných dvorech obcí 
či u posledních prodejců, nebo přímo 
zpracovatel, který je k tomu oprávněn – 
tedy má souhlas krajského úřadu k je-
jich zpracování. Porušení této povin-
nosti občanem může být podle zákona 
sankcionováno až do výše 20 000 Kč.
   Vysloužilé elektrozařízení obsahuje 
nebezpečné látky, které mohou ohro-
zit zdraví a životní prostředí, proto je 
nutné postupovat při jeho demontáži 
ve zpracovatelském zařízení přísně 
podle zákona. 
   Tím, že je elektrozařízení předáváno 
do místa zpětného odběru, odpadají 
obci náklady na jeho odvoz ke zpra-
covateli a také na jeho recyklaci. Tato 
úspora je patrná zejména u takových 
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale 

pro obecní pokladnu jsou rovněž za-
jímavé motivační odměny za ostatní 
spotřebiče. Motivace od kolektivního 
systému ELEKTROWIN, který za vý-
robce zajišťuje zpětný odběr některých 
druhů elektrozařízení, pokrývají např. 
náklady na manipulaci ve sběrném 
dvoře. Tyto náklady ani náklady na 
dopravu a recyklaci se tak již nemusejí 
promítat do poplatků za odpady. 

Při nákupu spotřebiče si všimněte 
symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to 
vlastně znamená? Značí, že elektrozaří-
zení nepatří do popelnice, do směsného 
komunálního odpadu. Elektrozařízení 
je třeba třídit stejně jako plasty, papír 
nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů 
jsou určena speciální místa – buď ve 
sběrných dvorech, v prodejnách elek-
trospotřebičů, nebo v rámci mobilních 
svozů – případně speciální sběry např. 
v rámci akce kolektivního systému 
ELEKTROWIN – Putující kontejner.

Kam s elektrozařízením
na šestnáctce?

Radotín
Sběrný dvůr, V Sudech 1488
(veškerý elektroodpad)

Velká Chuchle
ÚMČ, U Skály 262
(malá elektrozařízení)

Velká Chuchle
ZŠ, Starochuchelská 240
(malá elektrozařízení)

Lochkov
ÚMČ, Za Ovčínem 1
(malá elektrozařízení)

Voličské průkazy. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční se ve dnech 9. a 10. října 2009. Od 
9. července až do 7. října 2009 si mohou vo-
liči na úřadu městské části v místě svého tr-
valého bydliště (tedy tam, kde jsou zapsaní 
ve stálých a zvláštních seznamech voličů) 
podat žádost o vydání voličského průka-
zu. Žádost lze podat písemně s ověřeným 
podpisem nebo osobně. Kontaktní osobou 
v Radotíně je Miroslav Moravec, vedoucí 
odboru občansko správního, a paní Eva 
Mimrová, pověřená vedoucí oddělení evi-
dence obyvatel a osobních dokladů, oba 
v budově Úřadu městské části Praha 16, 
nám. Osvoboditelů 21/2a.
Nový ředitel  ZŠ Radotín.  Vzhledem 
k ukončení pracovního poměru a funkce 
ředitele školy Mgr. Romana Krále, výhradně 
z rodinných důvodů, bylo vyhlášeno kon-
kursní řízení na funkci ředitele. Rada MĆ 
Praha 16 v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. a na 
základě jednání a doporučení konkursní ko-
mise odsouhlasila jmenování Mgr. Zdeňka 
Stříhavky ředitelem Základní školy Praha – 
Radotín, Loučanská 1112/3, a to od 1.9.2009. 
Vi r t u á l n í  P r a h a .  No v ý  p o r t á l  
http://virtualni.praha.eu rozšiřuje původní 
projekt virtuálních prohlídek pražských věží 
o neznámé pohledy na náměstí, mosty a nej-
různější zákoutí nočního města. Stránky na-
bízejí jedinečné záběry stovky nejzajímavěj-
ších věží, všech pražských mostů přes Vltavu 
nebo známých i méně známých náměstí. 
Snímky jsou pořízeny z míst, kam se běžně 
turisté a návštěvníci města nedostanou. 
Nová technologie, která dosud nebyla v Čes-
ké republice v této oblasti využita, umožňuje 
virtuální návštěvy zajímavých lokalit s časo-
vým prolnutím dne a noci. „Praha noční“ 
nabízí jedenaosmdesát prohlídek zejména ze 
zákoutí Starého Města a Hradčan. 
Výše příspěvku na živobytí. Od července 
2009 dochází ke změnám posuzování ná-
roku na příspěvek na živobytí u osob pobí-
rajících dávky pomoci v hmotné nouzi po 
dobu delší než 6 měsíců a hodnotí se jejich 
snaha zvýšit si příjem vlastní prací. Oso-
bám, které nevykonávají veřejnou službu 
nebo dobrovolnickou činnost, se dávky sni-
žují z životního na existenční minimum. 
Mobilní kancelář. Pražská plynárenská, a.s. 
ve spolupráci s dceřinou společností Pro-
metheus, energetické služby, s.r.o. a Úřadem 
městské části Praha 16 nabízí odběratelům 
zemního plynu službu tzv. „mobilní obchod-
ní kanceláře“. Jejím prostřednictvím si jak 
stávající, tak i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské mohou vyřídit záležitosti souvi-
sející s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2 a Praze 4. Mobilní 
kancelář bude umístěna v dodávkovém auto-
mobilu označeném logem Pražské plynáren-
ské, a.s. před budovou Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21 v Praze - 
Radotíně, a to v těchto nejbližších termínech: 
20.8.2009 od 12.30 do 15 hodin, 17.9.2009 
od 9 do 11.30 hodin. Služeb mobilní kance-
láře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a městských částí Prahy. Bližší informace 
lze získat na telefonních číslech 267 175 174 
a 267 175 202 nebo nawww.ppas.cz


