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Mlýny na radotínském potoce II.
První zmínka o Špačkově mlýně 
zvaném Rutice v osadě Cikánka
je z roku 1402.
Po smrti posledního mlynáře 
Soběslava Špačka prodali jeho 
synové mlýn novým majitelům,
kteří zbylou budovu využívají
k rekreaci.

Kousek pod soutokem potoka 
Radotínského a Mlýnského,
který přitéká
od Zadní Kopaniny,
se rozkládá mlýn Zadní Mašek,
o němž je záznam již v prvních 
gruntovních knihách založených
po třicetileté válce.
Mlít se zde přestalo v roce 1950.

Šarbochův mlýn nesl 
jméno Josefa Šarbocha, 
který tu vystavěl 
honosnou vilu, již 
pronajímal bohatým 
letním hostům.

Vše bylo zbořeno 
v roce 1958, když se 
rozšiřovaly lomy pro 

cementárnu.

 K Šarbochovým za první
světové války často jezdil Alois 

Jirásek, na fotografii z roku 
1918 zleva Marie a Josef 

Šarbochovi se spisovatelovým 
synem, vpředu

A. Jirásek s rodiči J. Šarbocha.

V blízkosti stála Böhmova hospoda
Na Cikánce, cíl mnoha výletníků, při 
ní bylo menší hospodářství a krám,
u vjezdu do dvora stála menší štíhlá 
věž, v níž byla kaplička.

V lomu zmizela hospoda Na Cikánce, 
mlýn byl srovnán se zemí v roce 1985, 
dnes je na jeho místě mezideponie. 

Více se dočtete v Knize o Radotínu, která je k zakoupeni v Místní knihovně Radotín
Text: Ing. Irena Farníková, foto: archiv LPK a Emil Souček

Na konci osady Cikánka stával 
válcový mlýn Václava Kaliny. 
Jeho turbíny zásobovaly 
elektrickým proudem netoliko 
mlýn, ale i osadu, hospodu 
a několik domků patřících 
k lomu na slivenecký mramor. 
V roce 1919 bylo zbouráno 
staré stavení a nový „Válcový 
mlýn Václava Kaliny“ byl 
vybaven nejmodernějšími stroji. 

Čištění ve velkém pak bude probíhat v dub-
nu a květnu (od 5.4. do 19.5.), územní rozsah 
zůstává stejný jako v roce 2010, kdy byly přidá-
ny další radotínské ulice, a komplexně se čistí 
oblast od Ametystové ulice po Výpadovou, 
resp. od Štěrkové po Týřovickou. Využita bude 
veškerá dostupná technika a zaměstnanci TS, 
zapojí se i nezaměstnaní smluvně zajištění 
z Úřadu práce hl. m. Prahy. Z hlediska harmo-
nogramu dochází k jediné změně, a to předřa-
zení oblasti s parkovištěm před OD Albert, jež 
bude uklizeno těsně před dnem Integrovaného 
záchranného systému (7. května). Přehledná 
mapa s barevnou legendou visí na úřední 
desce v ulici Václava Balého i na webových 
stránkách www.praha16.eu.    

Na Zbraslavi budou všechny komunikace 
tradičně uklízeny formou blokového čištění, 
půjde tedy o úklid, při němž se ulice vyklidí 
od aut. Sedm dní předem bude v ulicích 
určených k úklidu instalováno dopravní 
značení zakazující stání vozidel. Vyčistí se 
tedy nejen průjezdní profily a chodníky, ale 
i všechna parkovací stání. Oproti loňskému 
roku přibudou novinky. „Okruhy, kterých 
bylo loni celkem osm, budou přerozděleny 
tak, aby byl na čištění jednotlivých ulic 
dostatek času. Tím se počet okruhů rozšíří 
na celkových devět,“ říká vedoucí odboru 
místního hospodářství zbraslavského úřadu 
Štěpán Vacek, DiS. Úklid odstartuje ve středu 
30. března, pokračovat budou každou další 
středu až do 25. května. „V této souvislosti 
si dovolujeme požádat všechny řidiče, aby 
respektovali dopravní značení a v uvedených 
termínech v ulicích neparkovali,“ žádá ve-
doucí Vacek. Na vše bude také dohlížet Měst-
ská policie hlavního města Prahy. Přesný roz-
pis čištění naleznete na webových stránkách 
zbraslavského úřadu www.mc-zbraslav.cz. 

Vedle čištění zajišťovaného městskými část-
mi bude probíhat i úklid páteřních komunikací 
TSK. V Radotíně to bude v úterý 5. dubna v uli-
cích Vrážská a Pod Klapicí, na Zbraslavi 6. dub-
na v ulicích Elišky Přemyslovny, U Národní 
galerie a Žabovřeská.

mateřské školy, a přitom odpadkové koše na 
exkrementy umístěné v této ulici bylo skoro 
prázdné,“ uvedla k problému tajemnice úřa-
du Hana Schwarzová. Lipenečtí budou nyní 
nejprve uklízet chodníky od posypového 
materiálu a poté bude pokračovat úklid 
jednotlivých ulic. „Termíny nestanovujeme, 
a jak počasí dovolí, uklízí se přednostně více 
frekventované chodníky a ulice, což zname-
ná hlavně přístupy k mateřské a základní 
škole, ke stanicím MHD, obchodům, úřadu 
či poště,“ dodává Schwarzová. Úklid zde 
provádí dva zaměstnanci městské části. 

I v Lochkově již mají jasno. Začít se mělo 
nejpozději 14. března, přičemž gruntování 
potrvá až do konce měsíce. Uklízí se po 
jednotlivých ulicích bez jakéhokoli omezení. 
„Co se týká vybavení, použijeme nový stroj 
Avant s kartáčem na chodníky a parkovací 
stání, na komunikace pak máme velký 
traktor s kartáčem,“ říká Eva Filipová, zá-
stupkyně lochkovského starosty. „Na dočiš-
ťování například parkovacích míst vyzveme 
k pomoci i občany.“

Ve Velké Chuchli úklid startuje koncem 
března. Započne jej Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy (TSK) na svých komuni-
kacích, poté na ně naváží zaměstnanci velko-
chuchelského úřadu. Ukončit jarní úklidovou 
etapu by měli nejpozději do konce dubna.

Složitější systémy mají dvě největší městské 
části. V Radotíně jde o kombinaci průběžné-
ho úklidu za běžného provozu a generálního 
úklidu spojeného s vyklízením ulic. „Již 
15. února dostaly radotínské Technické služ-
by příkaz zahájit úklid zaměřený na čištění 
chodníků hlavně od zimního posypu a psích 
exkrementů, který probíhá s nasazením tech-
niky – především chodníkového stroje Rondó 
a vysavače exkrementů – i ručním dočišťová-
ním,“ vysvětluje starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
Tento režim potrvá do konce března. 

Radotín (vždy čtvrtek 7.30 až 14.00 hod.)  
7. dubna (I.) – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů (mimo parkoviště před OD Albert,
viz 5. května), Na Výšince (po vlečku), Hadravská
14. dubna (II.) – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové),
U Starého stadionu
21. dubna (III.) – Pod Klapicí (slepá část), Slinková, Strážovská (po Ametystovou), 
Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
28. dubna (IV.) – Věštínská, Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, 
tzv. malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
5. května (V.) – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické, parkoviště 
před Správou obecních nemovitostí, náměstí Osvoboditelů – parkoviště před OD Albert
12. května (VI.) – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Horymírovo náměstí, 
Loučanská, Václava Balého
19. května (VII.) – Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále zpět 
k Týřovické, Týřovická, parkoviště za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu

Zbraslav (vždy středa 6.00 až 18.00 hod.) 
30. března (I.) – Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, 
Vladislava Vančury, Pod Špitálem
6. dubna (II.) – U Malé řeky, U Hudební školy, K Přístavišti, Kaškova, Boženy Stárkové, 
K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny, Nad Kamínkou
13. dubna (III.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, 
Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí 
20. dubna (IV.) – Nad Parkem, Zvonařská, Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, 
K Nové škole, Lomařská, Nezvalova, Na Královně, Zdeňky Nyklové, Gutfreundova

27. dubna (V.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova, U Včely, 
Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly a za Zbraslavankou
4. května (VI.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, 
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, 
Ke Dračkám, Pod Spravedlností
11. května (VII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, Žabovřeská, Karla 
Michala, Fuchsova, Tadrova, Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova, U Pumpy
18. května (VIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Hostošova, Jansenova, 
Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku, Výzkumníků, NN 1965 (pod kasárnami), 
NN 461 Závist, Strnadská
25. května (IX.) – Košíkářská, K Havlínu, U Karlova stánku, Podéšťova, Pod Havlínem, 
Matjuchinova, Romana Blahníka, Pod Urnovým hájem, Pod Špejcharem

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

V zimním období pokračovala výstavba 
technické vybavenosti v úsecích ulic Na Vi-
ničkách (mezi Kolovou a Vojetickou), v ulici 
Kolové (mezi ulicí Na Viničkách ve spodním 
úseku Kolové a toutéž v horním úseku Ko-
lové) a pod schody mezi ulicemi Dehtínskou 
a Na Viničkách. 

Ve všech těchto ulicích se budovala pouze 
splašková a dešťová kanalizace, protože ostat-
ní sítě, tj. vodovod a plynovod, lze svařovat 
a ukládat pouze v příznivých klimatických 
podmínkách při teplotách nad bodem mra-
zu. Firma EKIS, která tyto úseky provádí, 
se nyní musí vrátit na položení vodovodů 
a plynovodů míst a připravit tato místa k po-
kládce definitivních asfaltových povrchů na 
komunikaci a zámkové dlažby na chodníky. 
K pokládce asfaltových povrchů komunikací 
dojde koncem dubna, maximálně, v někte-
rých úsecích, začátkem května.

Současně byly v únoru zahájeny práce 
v části ulice Na Viničkách mezi ulicemi 
Kolovou a Příbramskou. Tento úsek provádí 
jako subdodavatel pro firmu EKIS společnost 
Čermák a Hrachovec. Realizace sítí zde bude 
ukončena v dubnu a začátkem května bude 
prováděna pokládka asfaltových povrchů 
komunikace.

Jménem naší radnice bych chtěl občanům 
oblasti Na Viničkách poděkovat za trpělivost, 
s jakou snáší zhoršené podmínky způso-
bené prováděním této rozsáhlé stavby ve 
velmi nepříznivých klimatických i terénních 
podmínkách. Věřte, že jak naše radnice, tak 
i prováděcí firmy se snaží v maximální míře 
snížit vliv stavby na vaše okolí. Momentální 
zhoršení životního prostředí v době výstavby 
bude určitě vyváženo zlepšením technické 
a estetické úrovně našich komunikací po 
roce 2011.


