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Radotínské vily, vilky, domy a domečky VII.

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

současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Tentokrát se poprvé podíváme do ulice Pod Klapicí, procházet ji budeme od jejího horního konce – od domku, který již neexistuje, 
a protilehlého hotelu – ten měl více štěstí. 

V závěru ulice Pod Klapicí, v křižovatce se 
Strážovskou, stával dlouhý přízemní domek s čp. 51

Nad střechou domu je vidět tehdy ještě holá stráň, která 
je dnes zarostlá trnkami a akátím

Pohled na silnici směrem k sadům v roce 1920 
z pravé strany lemoval plot zahrady téhož domku. 
Její úzký cíp z druhé strany těsně objížděla 
samotížná drážka cementárny

Pamětníci v tomto domě pamatují trafiku slečny 
Stříbrné, na fotografii datované do roku 1960 je 
rozeznatelný nápis Tabák

Na pohlednici z roku 1910, které v popředí dominuje tehdy 
Panská ulice, je proti domu slečny Stříbrné ještě stále volná 
parcela

Už o rok později, LP 1911, si zde nechali František a Anna 
Cerhovi vystavět jednopatrový hostinec, 19.7.1912 jim bylo 
schváleno jeho užívání s tím, že stavebník „ani proti dráze, 
jak se průběhem doby přemění, tak i proti způsobu, totiž použití 
motoru na dráze této ničeho namítati nebude.“ Míněna byla 
úzkokolejka firmy Herget

Na snímku z roku 1958 je 
jasně patrná linie drážky, 

která vychází zpoza 
zahrady slečny Stříbrné, 
protíná současnou ulici 
Strážovská a za hotelem 

míří ke středu Radotína. 
Hotel Cerha si zde stále 

ještě udržuje svůj omšelý 
půvab, k jeho rozsáhlé 

rekonstrukci přikročila 
Domovní správa Radotín 

až v roce 1971

V roce 1977 stála na místě trafiky slečny Stříbrné již pouze 
lavička, domek byl zbořen kvůli rozšiřování komunikací.
Za lavičkou se krčily dva malé smrčky

Dnes stíní novou lavičku vlevo u křižovatky mohutné smrky
(z těch původních natěsno vysazených dvojčat nad lavičkou ale 
zbyl jen jeden). Původní hotel Cerha vpravo je dnes obytným 
domem, věhlasnou restauraci U Kestřánků nahradil restaurant 
Gourmet

Potřebuje Praha v Lochkově...
pravděpodobně v důsledku složitých 
geologických poměrů v polohách 
sliveneckých vápenců za přispění kli-
matických podmínek, které panovaly 
v přešlých týdnech (silný mráz, při 
němž zmrzla voda přítomná v pukli-
nách vápenců, čímž došlo k roztažení 
horniny a následnou oblevou k uvol-
nění napětí v horninovém masivu 
a výslednému pádu horniny). Největší 
zřícené bloky dosahovaly zhruba met-
rových rozměrů. Svahový pohyb nebyl 
v takovém rozsahu zaznamenán mini-
málně v posledních dvaceti letech. 

Česká geologická služba doporučila 
zejména provést podrobný geotech-
nický průzkum k vytipování skalních 
bloků s narušenou stabilitou nutných 
k odtěžení nebo stabilizaci prostřed-
nictvím kotvených sítí – a to ještě 
před zprovozněním komunikace Na 
Cikánce. „Podmínky nejsou splnitelné 
řádově v rozsahu dnů, nejdéle bude 
určitě trvat geotechnický průzkum,“ 
uvedl koncem února Ing. Ladislav 
Damašek, ředitel radotínského závodu 
Českomoravský cement, a.s., na jehož 
pozemku se skalní masiv nachází. 

Ostatní podmínky (odstranění náleto-
vých dřevin ze skalního svahu, zvýšení 
periodicity začišťování skalních stěn 
z jednoho na půl roku, instalace betono-
vých svodidel v místě svahového pohybu 
a v jeho okolí) budou splněny dříve. 

Lidem žijícím v této lokalitě se 
zkomplikoval život, protože i městská 

S projektem zásadně nesouhlasí 
ani Městská část Praha – Lochkov. 
Stanovisko samosprávy přineseme 
v příštím vydání NP16.

hromadná doprava musela uzavře-
ný úsek dlouze objíždět. Linka 255 
nejprve projížděla ulicí Na Cikánce 
až po zastávku Lomy, dále se vracela 
a objízdnou trasou přes Lochkov a Sli-
venec zajížděla do Zadní Kopaniny. 
Autobusové zastávky Cikánka a Maš-
kův mlýn byly zrušeny. Protože do-
cházelo k velkým zpožděním na trase, 
linka byla od 8. března rozdělena – do 
Zadní Kopaniny zajíždí vybrané spoje 
autobusu 174, linka 255 jezdí nadále 
po stanovené objízdné trase (včetně 
obousměrného zajíždění do zastávky 
Lomy), ale při objezdu se vyhýbá Zad-
ní Kopanině.

Komunikace bude i nadále v obou 
směrech úplně uzavřena, a to až do 
odvolání. Podle informace těsně před 
redakční uzávěrkou byl proveden  
geotechnický průzkum a jeho vý-
sledkem je nezbytnost odstranění skal-
ního převisu pro bezpečnost provozu 
na komunikaci. Báňský úřad nepovolil 
naplánované trhací práce (tedy odstřel 
skalního převisu) ve zkráceném říze-
ní, protože dle jejich názoru nehrozí 
nebezpečí z prodlení ani není ohrožen 
veřejný zájem. „Se specializovanou 
firmou jsme se proto 6. března dohodli 
na alternativním způsobu provedení 
odstranění nebezpečné části bez trha-
cích prací, nicméně to bohužel potrvá 
déle, odhad je minimálně jeden měsíc,“ 
upřesnil pro NP16 ředitel Damašek.

O vývoji situace budeme i nadále 
informovat, aktuální zprávy vždy na-
leznete na Praha16.eu či na městském 
facebookovém profilu. 

Padající skála... 

(orná půda) na TVE (technická vy-
bavenost a energetika) pro pozemek 
parc. č. 724/2 v k. ú. Lochkov, ve 
vlastnictví PREdistribuce  o velikosti 
22 726 m2. Dále podala podnět na 
změnu územního plánu hl. m. Prahy 
na pozemku parc. č. 724/1 ve vlastnic-
tví firmy Arroniel z funkční plochy 
OP (orná půda) na VS (výroba, skla-
dování a distribuce – výroba a služby 
všeho druhu).  

Jaký byl důvod změny? Na pozemku 
722/2 je uvažováno umístění zdroje 
kritického ostrovního provozu (KOP) – 
Blackout, a to na základě výsledku cvi-
čení Blackout 2014 a následné Úvodní 
studie proveditelnosti krizového ost-
rovního provozu Praha. Na pozemku 
soukromé firmy Arroniel o velikosti 
35 205 m2 má být umístěn tzv. „tech-
nologický park energetiky“. Na ploše 
VS lze umístit např. stavby a zařízení 
pro umístění chemikálií, opravárenská 
a údržbářská zařízení, dopravní areály, 
betonárny, čerpací stanice, vrakoviště, 
hnojiště a silážní jámy atd. 

První náměstek ministra vnitra pro 
řízení sekce vnitřní bezpečnosti a vý-
konný místopředseda Výboru pro ci-
vilní nouzové plánování JUDr. Ing. Ji-
ří Nováček napsal 15. června 2015 
dopis primátorce Adrianě Krnáčové, 
ve kterém uvádí řadu zásadních při-
pomínek a výtek vůči kvalitě studie 
a cvičení Blackout 2014. Ani v dopise 
ministra vnitra Milana Chovance (ze 

dne 1.10.2015) není toto cvičení hod-
noceno příznivě. Proto materiály ze 
cvičení a studie, které představitelé 
Prahy předložili státnímu Výboru pro 
civilní nouzové plánování, nebyly tím-
to výborem vůbec projednány. 

Na jed ná n í   pracov n í  skupi ny 
k problematice zajištění energetické 
odolnosti hl. m. Prahy, které se konalo 
26. října 2016 na Ministerstvu prů-
myslu a obchodu, byl jedním z bodů 
programu „zahrnutí krajních scénářů“ 
v rámci materiálu „Obnova napájení 
hl. m. Prahy po poruše typu blackout“.  
Z materiálu zpracovaného společně  
PREdi, ČEZ D a ČEPS je zřejmé, že 
v Praze může dojít k obnově napájení 
po blackoutu i bez speciálních elektrá-
ren, s využitím stávajících zdrojů. Pra-
ha má tyto scénáře vypracovány a je 
na tyto poruchy již nyní připravena. 

Oba pozemky, na kterých má změ-
na územního plánu proběhnout, se 
přitom nalézají v centru přírodního 
parku Radotínsko-chuchelský háj, 
zřízeného vyhláškou č. 8/1990 Sb. 
NVP, o zřízení oblastí klidu v hlavním 
městě Praze a vyhlašování stavební 
uzávěry pro tyto oblasti. V § 10 se zde 
píše: „Z přírodovědeckého hlediska se 
jedná o jedno z nejcennějších území 
hlavního města Prahy. Jeho součástí je 
řada zvláště chráněných území – ná-
rodní přírodní památky Barrandov-
ské skály, Cikánka I-II a Lochkovský 
profil; přírodní rezervace Homolka, 
Chuchelský háj a Slavičí údolí, pří-

rodní památky Nad závodištěm, 
Orthocerový lůmek a Zmrzlík. Do 
soustavy Natura 2000 náleží evropsky 
významné lokality Lochkovský profil 
a Chuchelský háj.“ Kromě toho je tato 
lokalita součástí oblastí ticha, vymeze-
ných Akčním plánem snižování hluku 
pro aglomeraci Prahy (2008). 

Kdyby se už ukázalo, že je potřeba 
zdroje pro blackout postavit, a kdyby 
se vyjasnila otázka jejich financování 
(kdo je postaví a kdo je bude provozo-
vat), tak je z výše uvedených důvodů 
výhodnější využít prostory stávajících 
rozvoden. Nedaleko, na katastru Sli-
vence, leží největší pražská rozvodna, 
kde dokonce v současné době probíhá 
změna územního plánu tak, aby bylo 
umožněno její výrazné rozšíření – zde 
je území již poničeno, není tak hod-
notné, leží dále od zástavby a elekt-
rárna by se zde za určitých podmínek 
dala tolerovat. Případně je možné vyu-
žít některé z četných brownfieldů, tedy 
opuštěných průmyslových areálů.

Pokud se Praha nechce spolehnout na 
závěry pracovní skupiny k problematice 
zajištění energetické odolnosti, měla by 
si dát udělat relevantní a věrohodnou 
studii, která by ukázala skutečný stav. 
Až teprve pak by se měla rozhodnout, 
zda a kde by se případné elektrárny pro 
blackout měly stavět. Změna územního 
plánu na uvedených pozemcích v Loch-
kově je tedy předčasná a zbytečná. 


