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Historické snímky poskytli paní Blanka Homolová, Ing. Irena Farníková a z letopiseckého archivu 
Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Radotínské vily, vilky, domy a domečky III.
Tentokrát se podíváme na radotínské Benátky – to proto, že právě odtud nám paní Blanka Homolová laskavě nabídla dvě historické 
fotografie. Jedna se vztahuje k domku, v němž jejich rodina bydlí již od jeho postavení, druhá k protilehlému domu s pečovatelskou 
službou. (Každý takový snímek je vítán, máte-li nějaký podobný doma a poskytnete-li jej k okopírování, budeme vděčni.) 90. narozeniny 
Benátek oslaví alespoň toto ohlédnutí.

Na fotografii z roku 1926 jsou první hotové 
domy v ulici Na Benátkách a jejich obyvatelé: 
Záhorských, Plavcovi, Járovi a Hruškovi. Název 
ulice si na žádost starosty Václava Mareše první 
obyvatelé určili sami. Pan Josef Plavec byl v letech 
1916-18 služebně v italském Terstu a v Benátkách 
trávil s rodinou příjemné víkendy, a tak navrhl, 
aby se ulice jmenovala Benátky

Pohled na již dokončenou ulici z roku 1933. 
Celkem zde na dlouhý úzký pozemek dokázal 
stavitel Kočí směstnat 26 vilek. Podle finančního 
odhadu čp. 387 datovaného 7.5.1928 zde na 
parcele o velikosti 65,60 m2, z čehož 26,64 m2 
připadalo na zahrádku, stál „rodinný domek  
přízemní s podkrovím a souterainem, v němž 
umístěno v souterainu kuchyň s kachlovými kamny, 
spíž, sklípek pod ramenem schodů do přízemí se 
nalézající, schodiště do přízemí s příslušnými 
podestami a chodbami. V přízemí umístěn jest 
obývací pokoj, kloset, šatna, schodiště s přilehlými 
chodbami a podestami. V podkroví umístěna 
jest ložnice, lázeň, šatna a schody ližinové na 
půdu vedoucí. Žumpa nalézá se při chodníku 
v předzahrádce, studna v souterainu
na rozhraní 4 domků“ . Popis se hodí na všechny 
stavby v řadě, liší se jen ty koncové s větší 
zahrádkou a vyšším počtem oken

Ke třinácti 
domkům v ulici 

Na Benátkách 
stojí zády 

dalších třináct 
V Parníku. V roce 

1930 tu
na rohu fungoval 
i obchod zbožím 

koloniálním, 
lahůdkami 

a vínem

Ještě jeden pohled 
k Parníku –

z roku 1960 –
přes dřevěnou 

budovu projekce 
podniku Janka.

Na louce za ní 
stávaly kolotoče

Na Benátkách roku 1978 – právě se tu blýskala 
červená oktávka 

Listopad 2016 – a další červená škodovka, 
tentokrát Roomster

Hostinská 
budova pana 

Františka Rebce 
kolaudovaná 

29.5.1928, 
patrně poměrně 

nedlouho po 
zprovoznění –
podle dokladů 
měla v přízemí 
pokoj, kuchyň, 

výčep, lokál, 
předsíň, spíž 

a záchody pro 
pány a dámy, v patře 3 pokoje a dvě kuchyně, předsíně, 2 záchody 
a 2 spíže. Vzhledem k tomu, že na dvorku stály 3 kolničky na uhlí, 

bydlel majitel patrně za lokálem a byty v patře pronajímal. Obrázek 
vypadá idylicky, o pár let později ale asi posezení na zahrádce příliš 

příjemné nebylo. 26.5.1937 obdržel další majitel J. Škvor dopis od 
starosty: „nájemce Vašeho hostince p. Václav Kotyza chová 4 prasata, 
na hnůj nemá jámu, nýbrž to skládá do rohu ke zdi, močůvka z chlévů 
vytéká na dvůr, taktéž žumpa od záchodů je plná a vytéká na dvůr. Ze 

všeho toho je velký zápach, což obtěžuje sousedy i samotné návštěvníky 
restaurace“. Nájemce patrně chyby nenapravil, protože 23.12.1937 

byla koncese ku provozování hostinské a výčepní činnosti udělena 
panu Janu Radovi

Restaurace zanikla, budovu si 
předávaly různé podniky, 1950 
tu byla Česká zbrojovka, 1963 
Motor n.p., roku 1977 si nájemník 
podkrovního bytu, pan Jan Rada 
stěžoval, že do jeho bytu zatéká 
a Technometra to neřeší. Zda byla 
o rok později, kdy snímek vznikl, již 
střecha opravená, to nám známo není, 
jídelna Technometry v přízemí ale 
určitě fungovala

30.6.1994 byl v bývalém 
hostinci zkolaudován dům 

s pečovatelskou službou 
o třinácti malometrážních 
bytech s klubem důchodců 

a veškerým zázemím. 
Současný snímek ukazuje 

dům po zateplení, které 
proběhlo loni

U řeky pokračuje 
revitalizace

řešen jako víceúrovňová terasa, která 
ve vyšší úrovni začne od zálivu s 
lavičkou na cyklostezce, pokračuje přes 
schodiště a sedací schody k terase v nižší 
úrovni a přechází na přírodně řešenou 
cestu s výškovými stupni (vedoucí na 
nově zpevněný okraj břehu). 

Na zá l iv navazuje konst ru kce 
ocelové terasy opláštěné hoblovanými 
prkny – dodavatelem tohoto artefaktu 
bude firma Albet stavební, s. r. o. 
Objekt terasy o velikosti přibližně 
8 x 4,5 metru bude osazen nad starým 
objektem betonové břehové navigace, 
který již dávno neplní svůj účel a je 
nevzhledný, a tím ho částečně zakryje. 
Dominantním motivem bude i cesta s 
12 žulovými kameny nepravidelného 
tvaru, které umožní přímý vstup k 
řece (nebo do řeky). 

Místo, které se nachází za lávkou 
přes Radotínský potok, je navrženo 
j a k o  p o b y t o v á  s e č e n á  l o u k a 
s lavičkou. 

Do konce října byl břeh vyčištěn 
od náletových dřevin (práce provedly 
Technické služby Praha – Radotín), a 
to od bistra „U Ondřeje“ až k místům, 
kde se Radotínský potok vlévá do 
Berounky. 

Celý projekt doprovodí informační 
tabule věnované historii řeky Be-
rounky, radotínskému přívozu a po-
vodním.

normy. Herní prvky dodá f irma 
Dřevoartikl, spol. s r. o. (dvojhrazda, 
trojúhelníková věž se skluzavkou, 
žebříkem a dřevěným schodištěm, 
dvoumístná závěsná houpačka a 
kolotoč) přibližně v polovině prosince. 
Stávajíc í  dětské hř i š tě udržova la 
paní Ma lušová ,  majitel ka bist ra 
„U Ondřeje“. Nově se o hřiště bude 
starat Městská část Praha 16. 

Parkoviště stále více a více, hlavně 

o víkendech, slouží cyklistům, kteří 
si tu odloží auto, vezmou kola a po 
cyklostezce A1 vyrážejí do Poberouní. 

„Již od roku 2014 komunikuji s 
pražskou cyklokomisí o úpravách a 
zlepšení cyklostezek na našem katastru. 
Minulý rok se podařilo dokončit úsek 
od DUN u Zděře na hranici katastru 

Rekonstrukce plochy
„U Ondřeje“

Černošic, letos úsek kolem biotopu a 
nyní se pracuje na projektu rozšíření 
cyklostezky od ústí radotínského potoka 
ke křižovatce Výpadová - Šárovo kolo. 
Rozšíření cesty přinese bezpečnější 
pohyb chodců a cyklistů. Všechny 
změny týkající se cyklostezek jsou 
hrazeny Hlavním městem Prahou 
prostřednictvím Technické správy 
komunikací,“ ř íká Mgr. Miroslav 
Knotek, zástupce starosty Městské 
části Praha 16. „Úprava parkoviště 
bude hrazena z prostředků, které naše 
městská část získala díky spolupráci na 
úpravě projektu budované kanalizace 
a hlavní město Praha je ponechalo v 

našem rozpočtu právě na 
takové dopravní stavby,“ 
dodal Knotek.

P l o c h a  p a r k o v i š t ě 
z ů s t a n e  z a c h o v á n a , 
přečnívajíc í betonové 
panely budou oříznuty a 
po zalití všech spár dostane 
celá plocha povrch z asfaltu. 
Výjimkou je jen zúžený 
pruh směrem k řece, který 
byl zpevněn zatravňovací 
b e t o n o v o u  d l a ž b o u 
položenou na zasakovacím 
podloží z kameniva. Budou 
sem sváděny srážkové 

vody z celé plochy parkoviště. Upravovat 
se budou i povrchy na přístupových
komunikacích. Jedinou zcela nově 
zpevněnou plochou bude chodník pro 
pěší a cyklisty, který propojí parkoviště se 
stezkou nad řekou. Jeho povrch bude řešen 
betonovou dlažbou mezi obrubníky.


