
Obr. 20.

Obr. 21

HtavnÍ péče byla ovšem věnována přípravě parcel. Letošního
roku bylo upraveno celkem 60 parcel, t. j' byla pro ně zřizena vy'
hovující komunikace, poloŽena kanalisace, vodovod a plyn. Poloha
druhé etapy, letos takto připravené, je velmi rozmanitá. Jsou zde
parcely' zabihající částečně do starých porostů, parcely poloŽené
na mírném svahu' Úplně rovné, celkem v nejrůznějŠích polohách'
s krásnými a rozmanitýmivyhlídkami a největší moŽností pro uspo'
kojení osobních přání a vkusu jednotlivců.

Obr. 22.

Obr. 23.



Pro m oderní stavbu - moderni stavivo.

Veden touto zásadou, zakoupil lng. V' Havel - v plánu podnikání a vý-

stavby Barrandova - švédský patent lng. l' E. Lindmana navýrobu umělé
pemzy. Je přirozeno, Že se dnes staví jinak, neŽ dříve, nebof současná
doba má po stránce stavění a bytové kultury značné poŽadavky. Musí
se stavěti moderně, to jest účelně, ekonomicky, hygienicky' Velkou roli
hraje zde pouŽití vhodného stavebního materiálu. Jedním z nejlepších
moderních staviv je přírodní pemza. Všude tam, kde se nalézá, tvoří pře_

váŽnou většinu pouŽívaného staviva. Umělá pemza je její analogií, mno-

hými vlastnostmi ji dokonce daleko předčí. Vyrábíme ji ve spec. vysoko-
Žárné peci v Litovicích u Prahy. Slabě písčitý jíl, zpracovaný a provlhčený'
beze všech chemických přísad, prochází temperaturou 12Oo_í3oo" C'
kypí a sline. Takto získaná hmota - umělá pemza _ drtí se na štěrk a
písek, tato srněs mísí se s cementem a slabou přisadou vápna a vodou
a zpracovává na obr. 24. Mnohé parccly robihají do vysokého lr

Zahradni úprava ie tu ovšem vclmi vděčná.

Obr. 95

Lindbeton
Je to stavební materiál, který má vŠechny vlastnosti moderního staviva.
Je lehký, pevný aznamenitě isoluje. Jeho váha ve zdivu je po|ovíční zdiva
cihelného; 45 cm silnou zed' cihelnou nahradí plně 25 cm stěna z Lind-
belonu. Dá se dokonale vyztuŽovati Železem. Znamenitě na něm drží
omítky, které se nebortí a neodprýskávají. Lze do něj velmi dobře zaráŽeti
hřebíky a závěsy všeho druhu, stavby velmi rychle vysýchají a je rnožno
je takřka těsně po dohotovení obydliti beze všech zdravotních závad.
Výhod a předností Lindbetonu jedlouhá řada. Nemůžeme jezde podrobně

vypočítávati a prosíme Vás, abyste prve, než se rozhodnete o stavbě,
vyŽádali si náš podrobný prospekt a daii nám moŽnost dokázati Vám, Že

s Lindbetonem budete plně spokojeni.

obr. 2ó' Prvni stavby
většině zcela moderni,

na Barrandově isou po'
s plochými střechami.



obr. 27. Všechny vily |sou situoYáňy lak, ža nebráni vzá-
icmně vyhlídce. Ulice isou široké, před vilami :ahrádky.

Dallí Program Barrandova'
1. Regulace a parcelace lll. etapy.
2. ,' ,, lV. ,, která bude rozdělena na menší

i malé parcely a zastavěna malými vilami, event. podle vlastních
projektů.

3. VybudovánÍ dalŠích veřejných budov' Je mimo jiné pamatováno
na umístění Školy, zřízení obchodních místností a rozšíření' te-
lefonrrí sítě, atd.

4. Další Úsek komunikací bude opatřen povrchovou úpravou, aby
byly tak bezprašnými, jako je jiŽ hlavní přÍjezdní silnice. Hlavní
alej na vrcholu návrší bude opatřena belonovou vozovkou.

5. Zřízení procházkové a vyhlídkové okruŽní cesty po celém obvodu
Barrandova.

6. Úprava dalŠich veřejných sadů, doplňování vegetace vysazová-
ním nových stromů, zřízení dětského hřiště a pod.

7. Zavedení uŽitkové vody pro část Barrandova
a konečně
neutuchající snaha poskytnouti všem obyvatelům Barran-
dova neien přÍjemné bydlení, ale i péčl v intencích celku
jako vzorné zahradní ětvrti.

Obr. 28.

Obr. ?9.
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Sportovní podniky

pod Barrandov€m

byly vybudovány v rámci podníkání Barrandova. Na pozemcích mezi
řekou a tratí západní dráhy, velmi vhodně vyuŽitých projektantem
a podnikatelem lng. arch. Vl. Grégrem, zřízeno bylo rozsáhlé spor-
tiště. 1o tenis.rvých dvorců, postavených pod dozorem odborníka
lng. Ardelta, hříště pro wolley-ball, basket-ball, rozsáhlé travnaté
hřiště a písková pláŽ, umoŽňují členům a návštěvníkům příleŽitost
k pohybu na čerstvém vzduchu, příjemně chlazeném blízkou řekou,
i zábavě v úpravném a krásném prostředí'
Pro členy, kteří se věnují vodním sportům, postavena rozsáhlá lodě-
nice pro 1oo kanoí a řada ježků pro kluzáky, joly, jachty a pod.
Loděnice i klubovna jsou zbudovány na dvou velkých pontonech
a zaŤízen,y s všemoŽným pohodlím. Pro členy ie tu 8oo skříněk,
sprchy a umývárny, napájené vodou z vlastní filtrační stanice, osvět-
lení elektrické. Večer, neb za nepříznivého počasí, moŽno tráviti

Obr. 3't.
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příjemné chvíle na rozsáhlé kryté
platformě nad vodou, neb v útulné
klubovně a čítárně či bridge-roo-
mu. Klubovní restaurace, dobře
zásobená, stará se o doplnění to'
hoto všestranného pohodlí.
Je tu sarnozřejmě i plovárna s ma_
lým basénem. Ríční voda je po-
měrně velmi čistá'

Obr. 32.
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Obr. 34.



Obr. 35.

Plavecký stadion
pod Ba rÍa ndovem

v bývalém lomu pod ,,Terasarni na Barrandově", byl vybudován Čes-
kým plaveckým klubem a dne 15. srpna t. r. provisorně otevřen.
Basén je 5O m dlouhý, 'l 8 m široký, s hloubkou klesající od o'9o m

aŽ do 4'7o m, obklopen amfiteatrálními tribunami, pro cca 4ooo di_

váků. V rohu hluboké cásti postavená věŽ pro skoky, s plošinami
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5 a 1o m vysokými, vzbudila odváŽným řešením podiv odborníků.
Ke stadionu bude ještě přistavěna velká budova se šatnami, klu-
bovními místnostmi, atd' Bude zřízeno rozsáhlé hřiště a zbudována
vlastní napájecí stanice. Voda, čerpaná ze studny na břehu Vltavy'
bude procházeti dvěma pískovými filtry a chlorovacím aparátem,
takŽe bude hygienícky naprosto bezvadná.
V roce 193í bude stadion otevřen jako veřejné letnílázně a bude je_

diným letním |ázeňským podnikem, s vodou úplně nezávadnou'
Stadion je ovšem určen i potřebám plaveckého sportu a budou zde
pořádány všechny význačné plavecké závody.



Pod mÍnky Prodejní

Pod mínky stavebni

parcel v zahradnÍ čtvrti Barrandov.
Při koupi parcel účtuje se čistá plocha v půdo-
rysné projekci, z níž se neodstupuje ničeho do
veřejného statku (na komunikace, chodníky, ve-
řejná zařízení)'
V ceně pozemku je zahrnut investiční příspě-
vek za:
komunikaci s chodníkem, kanalisaci, vodovod,
plynovod, elektřinu, vše aŽ k hranicím parcely.
7vláště se účtují:
Paušál za připojovací taxu plynu a elektřiny (jed-
nou pro vŽdy), provedení vodovodní navrtávky
s vodoměrem, veškeré poplatky a výlohy s koupí
spojené'
Provedení domovních přípojek na parcele hradí
si sám kaŽdý majitel'
Pozemky se prodávají bez převzetí knihovních fi-
nančních břemen. Kupní smlouvu provádí právní
zástupce Barrandova'
K zabránění pozemkové spekulace vyhrazuje si
podnikatel předkupní právo na nezastavěné par-
cely, za obvyklých podmínek,
Podmínky platebnÍ sjednávají se od případu
k případu.
Lhůta k zastavěnÍ stanovena je zvláště pro
kaŽdou etapu,

jsou stanoveny pro kaŽdou etapu parcelační komisí města Prahy'
Jsou určeny v běŽně obvyklém duchu, nevykazují podstatných úchy-
lek od stavebních podmínek v obvodu města Prahy předepisovaných
a jich podrobné znění zasílá v opise na poŽádání kancelář Barran-
dova.
Provádění staveb jednotlivých vil na Elarrandově obstarává si kaŽdý
majitel. Jest individuální a vkusu jednrrtlivce ponecháno jest volné
pole.
Přece však - v zájrnu celku _ i všech obyvatel Barrandova, vyhra-
zuje si podnikatel předložení plánů ke schválení projektantu a umě-
leckému konsulentu Barrandova arch. Maxu Urbanovi.
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V zájmu obyvatel BaÍrandova
proponována je řada dalších zařízení. Je to v první řadě otázka spo-
jení s vnitřním městem, jíž je věnována nejvyšší pozornost. Dosavad
obstarává toto spojení autocar,'na trati Václavské náměstí, palác
Fénix_Terasy Barrandov. Jezdí ovšem prozatím jen odpoledne a
večer, v pravideÍných hodinových intervalech, avšak rozšíření tohoto
spojení je jiŽ podrobně plánováno a připraveno. Doprava do vnitřního
města bude provozována hlavně s ohledem na potřeby barrandov-
ských obyvatel, ráno pro odjezdy do kanceláří, úřadů a škol, později
na nákup, v poledne oběma směry, odpoledne a večer opět v pra_

videlných intervalech' Je pamatováno i na návrat z divadel a pod.

v pozdějších hodinách. -VŠe to do té doby, než bude uvedena v čin'
nost proponovaná doprava veřejná.
Jak jiŽ řečeno je v intencích podnikatele vytvoření čtvrti do jisté míry
samostatné' resp. soběstačné. Budou zřízeny i 'potřebné obchodní
místnosti, které budou dodávati potraviny a předměty denní potřeby
podle dodávkového systému, event' na telefonické objednávky přírno
do domu. Potřebné nákupy moŽno zatírn obstaratí velmi výhodně
ve skladu restaurace ,,Teras'', který přirozeně disponuje značným
výběrem potřěbných šurovin pro kuchyni.

o zařizování veřejných parků a sadové úpravy pečuje

zahradní oddělcnÍ Barrandova.
Je však určeno i pro sluŽbu jeho obyvatelům' obstarává návrhy za-
hradních úprav, může opatřiti za konkurenční ceny potřebné práce
zeťnní, úpravy terénu, zprostředkovati dodání potřebných semen'
sazenic, stromů, křovin atd., převzíti celou úpravu zahrad, i jejich
udrŽování za velmi přijatelných podmínek.

7eměměřičsLé a parcelační oddělení
opatřuje po výstavbě a kolaudaci budov potřebná katastrální a po-
pisná čísla budov a Žádosti o povolenÍ daňových Úlev dle staveb_
ního zákona.

íJbr. 38.
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7aiímáte se o parcelu na Barrandově?

Můžeme Vám poraditi, jak se máte informovati, abyste se rychle a
spolehlívě dovědéli vše, co Vás zajímá.
Navštivte nás v naší kanceláři (Praha ll., Štěpánská 57, Lucerna,
mezzanin).
Ukážeme Vám podrobný sádrový model celého území a projektu
Barrandova, dle něhoŽ se budete moci rychleji orientovati a poznati
polohu a přednosti jednotlivých parcel, ngž na místě samém.
Sdělíme Vám přesné výměry v úvahu přicházejících parcel.
Pozveme Vás k návštěvě Barrandova, abyste si mohli prohlédnouti
parcely přímo na místě a poznati povahu terénu, polohu, vyhlídku atd'
Sdělíme Vám podrobné všechna potřebná data. Povíte-li nám svoje
přání, můžeme Vám poraditi ve všem, co se týče koupě i stavby'
MůŽeme Vám eventuelně doporučiti projektanty i stavitelské firmy'
které pracují spolehlívě. Přizpůsobí se Vašim přáním a vyhoví všem
požadavkům bytové kultury'
obstaráme Vám, v případě potřeby, úvěr stavební i hypotekární'
Zkrátka: Podáme Vám co nejpřesrrějŠí informace o všem, co Vás
na Barrandově zajímá.
Zdůrazňujeme: Všechny informáce, prohlídky atd' jsou pro Vás na'
prosto nezávazné.
Prosíme: Zavolejte číslo teleÍonu 219-41, 42, 43, neb lépe, na_
vštivte nás.



Legende zum Plan von Barrandov.

't, Bahnstrecke Prag.Filsen.
2. Bahnstrecke Prag-Moldau.
3. Strassc Prag-Zbraslav.
4' Strasse Prag-Hlubočepy'
5. Endstation d. elelctr. Strassenbahn Nr, 5.

ó. AuÍstiegsrampe nach Barrandov'
7. Briicke Úber die Strassc naéh Zbraslav'
8. VerkauÍsstándc.
9. Benzinpumpc.

í0. Autohaltcplatz der Sportlichen Untcrnah-
mungen unierhalb Barrandovs,

í1. Sportlichc Untcrnehmungen untcrhalb Bar.
randovs.

pv

í2' Anlegeplatz der DarnpÍer.
13. Erinncrungshain.
í4. Terrassen auÍ Barrandov.
í5. Schwimm-Stadíon des Č. P. K.
1ó. Autohalteplatz Ílir SalbstÍahrer.
't7. Autohalteplotz Ítir Autos mit Choufíeuren.
18' Garagen und Benzínpumpe'
19. Pavillon der Wasserpumpstation, Wasch-

kÚche und Gaststube Íiir ChauÍÍeurc.
20. Filtrieranlage der Kanalisation.
21. oÍíentliches Gabáude'
22. Elektrischer TransÍormator.
23. Unterirdisches \ŮVasserreservoir'

24. GescháÍtslokale.
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Légende du plan de Barr

í. Chemin de Íet de Praha i Plzcň.
2. Chcmin de Íer de Praha i Moldal
3. Routc de Praha á Zbraslav.
4. Route dc Praha á Hlubočepy.
5. Station terminus du tramway no. 5.
ó. Le rampc d'accěs á Barrandov.
7. Lc pont au dessus de la route de
8. Pavillons dc vente.
9. Poste de remplissage d'csscnce.

10. Parquemcnt d'autos des ,rÉtabl
sportiÍs de Barrandov".

11. Les ,,Établis'"'cnts sportiís de Bal
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2. Station des batcaux á vapeur.
'l' Les bosquets dc souvenirs.
.í. Tarasses dc Barrandov.
5. Piscine ae Č. p. K.
p. Farqucment d'autos sans chauÍÍeur.
1. Parquemen( d'autos avac clrauÍÍeur.
l. Garages et poste de remplissage d'eisence.
l. Station de pompage, lavoir ct restaurant pourI les chauíÍeurs.
il" Station de Íiltrage d'eau.
L. Bátimcnt pour le servíce publique.
!. TransÍormateur du courant électriquc.

ZtíaPll

Plan oÍ Barrandov, lndex oÍ terms:

1. Rail road Praguc-Pilsen.
2. Rail road Prague-Moldau.
3. Road Prague-Zbraslav.
4. Road Prague.Hlubočepy.
5. Terminus strcet-car No. 5.

ó. Asccnding-highway to Barrandov,
7. Bridgc crossing tha road to Zbraslav.
B. Stands.
9. Service Station.

10' Parking-PlaceÍorthe Sporting Clubs under
Barrondov'

Í1. Sporting Clubs under Barrandov. '

BARRANDOV
Seznam PoimenoYáni na plánku

BARRANDOVA.
1' Dráha PRAHA-PLZEŇ.
2. Dráha PRAHA-MoLDAVA'
3. Silnicc PRAI{A-ZBRASLAV.
4. Silnicc PRAHA-HLUBoČEPy'
5. Konečná staniee elektrickó dráhy č' 5'
ó' Výstupní Íampa na BARRANDOV.
7, Most přcs Zbraslavrkou silnici.
8' Prodejní stánlry.
9' Bcnzinová pumpa.

í0. Stanovíště aut _ Sportovních podniků pod
BARRANDOVEM.

í1' SportovnÍ podniky pod BARRANDOVEM'
í2. Přístaviště perniků.
í3. Hái vzponinck.
14' Tzrasy na BARRANDOVĚ.
t5. Plavccleý stadion Č. p, r.
'tó. Stanoviště aut bez šoÍérů.
í7. Stanoviště aut se šoíéry.
18. Garáže a benzinová pumpd.
í9. Pavilon čerpací stanice, prádelna a rcataurace

šoÍérů.
!0. Cistici stanice.
21. Yeieiná budova.
22. EÍektÍický transíormitor.
23. Zemni vodoiem.
24. Obchody.
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12. Landing"place Íor Steamcrs.
í3. Memorial Grove.
14. Terraces on Barrandov.
í5. Swirnming Pool oÍ Č. p. r.
íó. Parking-place Íor gcntlcmen drivcrs.
í7. Palking-place Íor chauÍÍeurs.
í8. Garages and Service Station.
t9. Building oÍ water-pump státion, Laundry

and lnn Íor chauíÍcurs.
90. Filtcring Station.
2í. Public Building.
92' Electric TransÍormcr'
23. Subtcrrancan water rcservoir.
24. Store Houses.

p. Reservoir souterrain.
Maisons de commErce.
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BARRANDOV
je ináno nově, noderní rahrední ětvrti na výšinách naé rnir
dcskou Borrandcho. Jc rórukou modcrniho, dobrěho a hygicniclti
bydlení, v přicmném prostřcdi, jchož přcdnosti bylo vše:trar
využito.
Fro všcchny, ltdo gc o Barrandov zaiímaií, byla vydána tato knÍi
V Prazc, v prorinci í930.


